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 مقدمة

ن شرور أنفسنا وسيئات ونعوذ باهلل م ،نستغفرهونستعينه و حنمده ،احلمد هلل

أشهد أن ال إله ومن يضلل فال هادي له، و أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له،

وخريته من خلقه،  ،ن حممدا عبده ورسولهإال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أ

 ا.م تسليما كثريوسلَّه، وعلى آله وأصحاب عليه، ى اهللصلَّ، لى وحيهوأمينه ع

يك له، وأرسل خللق ليعبدوه وحده ال شرفإن اهلل عز وجل خلق اد: أما بع

هم لُيعرِّفو؛ ا يضادهاوالدعوة إليها، وبيان م الرسل إىل العباد لبيان هذه احلكمة

يقولوا: ما  ما حيرم عليهم، حتى الهذا احلق، ويعلموهم ما جيب عليهم، و

لصالة والسالم مجيع اعليهم لهذا دعت الرسل ف؛ جاءنا من بشري وال نذير

َعاىل، وتر  عبادة ما َتص العبادة له سبحانه وهلل، وإخالإىل توحيد ا األمم

هو أصل وم الواجبات، هو أهتر  اإلشرا  به عز وجل، و اهلل توحيد، فسواه

، إىل خامتهم وهلمليهم الصالة والسالم من أع الدين، وهو دين الرسل كلهم

دعوة الرسل عليهم ل وهو أوهو أول فريضة، و ال يقبل اهلل من أحد دينا سواه،

فمن ن تصديق رسله، مواإلميان به حيد اهلل وال بد مع تو، الصالة والسالم

 سليفهو السالم لصالة واعليهم ق الرسل صدُِّي ، وملجالله جلَّ اهلل وحدَّ

، فال بد من منفليس مبمؤجل وعال هلل قهم ومل يوحد ا، ومن صدَّمؤمنمب

، وال تزول قدما سله عليهم الصالة والسالماهلل، وتصديق ر األمرين: توحيد

ون؟ وما ذا أجبتم سألتني: ما ذا كنتم تعبدالعبد بني يدي اهلل حتى ُيسأل عن م

إقرارًا وعماًل؛ إله إال اهلل" معرفة و املرسلني؟ وجواب األوىل بتحقيق "ال

 ؛(1)وانقيادًا وطاعة  سول اهلل" معرفة وإقرارًاوجواب الثانية بتحقيق "أن حممدًا ر

                                                           

الثالثة عشر:  (، الناشر: ممؤسسة الرسالة، ط.1/43وزية )( زاد املعاد يف هدي خري العباد، البن قيم اجل1)



 

 

 

 
علمًا  املسألة وجناتها أن يتيقظ هلذه فحقيق ملن نصح نفسه وأحب سعادتها»

شأن فإن ال؛ لومه وأعمالهع شياء عنده، وأجلَّوتكون أهم األ ،وعماًل وحااًل

 ﴿ل تعاىل: السمؤال يوم القيامة عنها، قاو ،كله فيها واملدار عليها

      ﴾
لسلف: هو عن ، قال غري واحد من ا(1)

ا وعن أحكامها وحقوقها فإن السمؤال كله عنه، ذا حق، وه"ال إله إال اهلل"قول: 

باتها ولوازمها أل أحد قط إال عنها وعن واجسوواجباتها ولوازمها، فال ُي

خرون: ماذا كنتم عنهما األولون واآلسأل وحقوقها، قال أبو العالية: كلمتان ي

 نهاع السمؤال هو يعبدون كانوا عّماذا السمؤالف تعبدون؟ وماذا أجبتم املرسلني؟

 يةاملمؤد والطريق لوسيلةا عن سمؤال املرسلني بواأجا عمَّاذا والسمؤال نفسها،

 وأمٌر؛ هاإلي كله األمر فعاد إليها، دعوهم ملا لرسلا وأجابوا سلكوها هل: إليها

 يهف ويقبض بالنواجذ، هعلي ويعض اخلناصر، ليهع تنعقد بأن حقيٌق شْأنه هذا

 هو جيعل بل فضله، ىعل يطلب وال ألنامل،ا بأطراف يمؤخذ وال ،اجلمر على

 وال غريه هإل ال املوفق واهلل ،الفضلة على يطلب مناإ سواه وما ،األعظم املطلب

برسله عليهم و ،واإلميان به ،لملا كان توحيد اهلل عز وجو؛ (2)"سواه رب

ذلك أشرف والعلم بم الفرائض، الصالة والسالم، أهم الواجبات وأعظ

داعية إىل بيانه  اجة إىل هذا األصل األصيلوملا كانت احل ؛العلوم وأفضلها

أئمة ؛ فقد تصدى وإعراضهم عما ُخلقوا له جلهل الناس وغفلتهمو ،بالتفصيل

                                                           

 هـ. 1341

 .[24 -22، اآليات ]احلجرسورة ( 1)

اهرة، مصر، ط. (، الناشر: دار السلفية، الق222وزية )( طريق اهلجرتني وباب السعادتني، البن قيم اجل2)

 هــ.1423الثانية: 



 

 

 
واألئمة  ،حنيالدعاة املصلأولئك من ولبيان هذا األصل العظيم،  الدين

دينه، ووفقهم لبيان  لذين قيضهم اهلل للدفاع عنااجملددين ملا اندرس من الدين، 

قد وهبه ، ف-عاىلت رمحه اهلل-الوهاب  املعتقد الصحيح: الشيخ حممد بن عبد

ع جزالة اللفظ رتتيب، وقوة االستدالل ماهلل جل وعال حسن التصنيف، ودقة ال

الثة "ثرسالة  أصول الدين بيانيف  اليت ألفهان من أنفع املتوالبيان، وومجال 

لواجب على املة لذلك؛ ففيها األصول اقد جاءت شو ،األصول وأدلتها"

فة اهلل بها، ومعر أمَر به، وأنواع العبادة اليتاإلنسان معرفتها، من معرفة العبد ر

يف نبذة من  ل مرتبة، ومعرفة النيب العبد دينه، ومراتب الدين، وأركان ك

ور، وفيها بيان ها اإلميان بالبعث والنشحياته، وبيان احلكمة من بعثته، وفي

طلبة العلم  تلقاها؛ وهلذا (1)اإلميان باهلل ركين التوحيد وهما الكفر بالطاغوت و

قال عنها حفيد  وقد ؛كونها قاعدة يف العقيدةرسة؛ لواملداوالعامة باحلفظ 

نفعها  فما أعظم» :-تعاىل رمحه اهلل- شيخ عبد الرمحن بن حسناملصنف ال

   .(2) «على اختصارها لطالب اهلدى

ة مة املسلمني؛ ألنها متعينلعا -رمحه اهلل تعاىل-وهذه الرسالة كتبها املصنف 

مور املهمة اليت قتصر فيها املصنف على األالتعلم على كل فرد من املسلمني، وا

السنة،  أدلتها من الكتاب وصحيحال جيوز للمسلم أن جيهلها، مقرونة ب

ألدلة الواضحة اجللية اعلى اقتصر فيها ما كبأسلوب سهل ميسر لكل قارئ، 

لطلبة يلقنها ااملصنف كان د وقا، وتعلمها متعني؛ رفهاليت ميكن لكل أحد أن يع
                                                           

 الناشر: بدون، ط.، (2داحملسن بن حممد القاسم )( ينظر: تيسري الوصول شرح ثالثة األصول، د. عب1)

 هــ.1322الثانية: 
(، ط. اخلامسة: 3/443دالرمحن بن حممد بن قاسم )السنية يف األجوبة النجدية، مجع: عب ( الدرر2)

 هـــ.  1314



 

 

 

 
ول رسالة فيها أصلكونها  ؛ولتستقر يف قلوبهم ؛ليدرسوها وحيفظوها والعامة؛

ون الناس يف ان من أهل النواحي يسألأمر مجيع أهل البلدكان يو ،(1)العقيدة

 ثة األصول: العشاءين عن معرفة ثالاملساجد كل يوم بعد صالة الصبح وبني

ما ورد عليها من األدلة و ،ومعرفة أركانه ،مومعرفة دين اإلسال ؛معرفة اهلل

وأول ما دعا إليه  ،نسبه ومبعثه وهجرتهو ومعرفة حممد  ؛من القرآن

سأل عنه الناس ُيوال اهلل، ومعرفة معناها، ال إله إشهادة التوحيد: وهي: 

 .(2)ويلزمون بتعلمه كل على قدر مستواه

رمحه -هاب حسن بن حممد بن عبد الو عبد الرمحن بنالشيخ  كتبوقد 

ا كان ؛ مذكرًا إياه مب-اىلرمحه اهلل تع- ل بن تركيإلمام فيصل رسالة -اهلل تعاىل

إىل كل بلدة هلل  يف كل وقت يبعثون الدعاة» :عليه العمل عند أسالفه أنهم

وغري ذلك من  ،القواعدو ،عن ثالثة األصول ويسألونهم ،جيددون هلم دينهم

 - تعاىلرمحه اهلل- األلوسي شيخ حممود شكريالذكر ؛ و(4)«كتب األصول
لماء اآلمرين باملعروف الع من-ن عبد الوهاب حممد بالشيخ : أي-كان »: أنه

 ،مها وسائر أركان الدينالناس الصالة وأحكا ُملِّعالناهني عن املنكر، وكان ُي

هم بتعلم َرَموَأ ،على الطاعة همثَّعليم الناس وَحوقد جد يف ت ،ويأمر باجلماعات

 ،وسننها ،وواجباتها ،وأركانها ،كام الصالةوأح ،وشرائطه ،سالمأصول اإل

                                                           

ري، وأمحد (، اعتنى به: علي بن صاحل امل21ن باز )( شرح ثالثة األصول، لسماحة الشيخ عبدالعزيز ب1)

 هــ. 1311دينة املنورة، ط. األوىل: بن عبدالعزيز بن باز، الناشر: دار الفتح، املا

ن عبد اهلل العبود العامل اإلسالمي، املمؤلف: صاحل ب ( عقيدة حممد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها يف2)

 لعربية السعودية. ملكة اإلسالمية، املدينة املنورة، امل(، الناشر: عمادة البحث العلمي باجلامعة ا2/321)

اب بن سليمان لرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوه( املطلب احلميد يف بيان مقاصد التوحيد، عبد ا4)

 هــ.1311الرتمجة، ط. األوىل: (، الناشر: دار اهلداية للطباعة والنشر و252التميمي )



 

 

 
 املساجد كل يوم بعد ع أهل البالد باملذاكرة يفوأمر مجي ،وسائر أحكام الدين

 ،اإلسالم معرفة دينو ،عرفة اهلل تعاىلوبعد العشاءين يف م ،صالة الصبح

 ،ونسبه ،مد حمدلة، ومعرفة النيب ألاومعرفة أركانه وما ورد عليه من 

ر العبادات اليت ال يه من كلمة التوحيد وسائوهجرته، وأول ما دعا إل ،ومبعثه

 ،والرجاء ،اخلوفو ،والنذر ،والذبح ،ء؛ كالدعاتعاىل تنبغي إال هلل

فلم يبق أحد من عوام  ،وغري ذلك ،واإلنابة ،والتوكل ،والرغبة ،واخلشية

 اليوم بعد أن بل كلهم تعلموا ذلك إىل أهل جند جاهال بأحكام دين اإلسالم،

 «ه اجلهة احلميدةوانتفع الناس به من هذ ،انوا جاهلني بها إال اخلواص منهمك

رمحه -براهيم قرأ على الشيخ حممد بن إوكانت رسالة "ثالثة األصول" ُت؛ (1)

 .(2)ويشرحها كل يوم  -اهلل تعاىل

اجة إليها؛ سيس احلملوعظيم نفعها، و ،ل""ثالثة األصو :رسالةألهمية و

رحًا يفسر مسائلها، ش املبسوطة عليها، حوشرجمموع المن انتخب  أن أحببُت

طناب، واإلخالل بني اإلجياز واإل طًاويقرب دالئلها، ويتم مقاصدها، متوس

 سبحانه يققيَق أمجعُت ذلك راجيًا من اهللفاستخرت اهلل تعاىل، و ؛ابواإلسه

نة، واهلداية إىل اإلبا اإلعانة علىحممود األمل، وإخالَص صاحل العمل، و

وفيقي إال باهلل، عليه اهلل العلي العظيم، وما توال حول وال قوة إال ب، الدراية

                                                           

كتبة جة األثري، الناشر: مه(، عنى بتحقيقه: حممد ب113( تاريخ جند، تأليف: حممود شكري األلوسي )1)

  مدبولي، القاهرة. 

ن قاسم، بان عبد الرمحن (، مجع وترتيب ويققيق: حممد ب1/12( ينظر: فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم )2)

  هــ. 1422: الناشر: مطبعة احلكومة مبكة املكرمة، ط. األوىل



 

 

 

 
اجلامع لشروح صول احملــــ"بجملموع ا، وقد أمسيت الشرح (1)توكلت وإليه أنيب

  ."ثالثة األصول

معانيه، أحسن جبامعه  الناظر فيه، واملقتبس منو ،فيا أيها القارئ له وبعد:

على ممؤلفه فلك من تأليفه غنمه، و ،الظن، وإن مل يكن من أهل هذا الفن

ق فاقبله وال فما وجدت فيه من صواب وح وعليه تبعته، ،غرمه، لك مثرته

دت فيه من خطأ ال ال إىل من قال، وما وجتلتفت إىل قائله، بل انظر إىل ما ق

يأبى ، و(2) فرد بالكماليأبى اهلل إال أن يتلكن و فإن قائله مل يأل جهد اإلصابة،

ه ب قلم، أو زلَّه المن عثر على شيء مما طغى بف ؛العصمة لكتاب غري كتابهاهلل 

وحيضر ، عافويعفو ويصفح عن عثرات الض ،، فليبادر إىل النصيحةعقلال

 ،(4) لضعف والنقصانهو حمل اخلطأ والنسيان، وافبقلبه أن اإلنسان مهما كان 

السيئات الكريم يعادل ب، و(3) كثري صوابهواملنصف من اغتفر قليل خطأ املرء يف

 جامعه السيما أنَّ ؛حوال واملقاماتاحلسنات، ويقضي على كل حبسبه من األ

، مربه وايعرفملسلمني؛ لنفع إخوانه افسه أواًل، ونفع ن العمل بهذا َدقَص اإمن

لكريم ويعرفوا حقه، يعرفوا رسوله اول، بادتهع حق ويعبدوه، حقه ويعرفوا

 اهلل ىبرض يفوزواتقيم، والصراط املس على يسريوال يعرفوا دينهم؛ل، وهيطيعوو

 .سبحانه وتعاىل

                                                           

حي، الناشر: يققيق: حممد أمجل اإلصال(، 1/4ية )مقدمة شرح العمدة، لشيخ اإلسالم أمحد بن تيم (1)

 مي، جدةهـــ، مطبوعات جممع الفقه اإلسال1341دار عامل الفوائد، ط. األوىل: 

(؛ ومقدمة كتاب 4/332إيا  نستعني، البن قيم اجلوزية )( ينظر: مدارج السالكني بني منازل إيا  نعبد و2)

 سامل السفاريين.محد بن غذاء األلباب يف شرح منظومة اآلداب، حملمد بن أ

 (.1/44هلل التوجيري )( موسوعة فقه القلوب، حممد بن إبراهيم بن عبد ا4)

 (.1/4( القواعد، البن رجب )3)



 

 

 
يوفقين حلسن  وكرمه وتوفيقه وإحسانه أن : أسأل اهلل تعاىل مبنهوختامًا

واهلل أعلم، مني،  بالقبول، وسائر املسلالقصد، وإصابة احلق، وأن مينَّ عليَّ

 علي العظيم.ول وال قوة إال باهلل الوبه املستعان، وعليه التكالن، والح

 
 مجعهو                                                                                          

 ليهاجي عفو ربه املفتقر إر                                                                           

                                                                     
 لربيد اإللكرتونيا                                                                                

      fahad-badi@hotmail.com   

* * * * * 
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 شرح الرسالةمنهج 

 :ةاآلتيوات اخلطوفق  شرحالع هذا مج املتبع يفيتلخص املنهج 

 "ثالثة األصول": رسالة متن  ضبط: أولا 

 سنحققه د. عبداحمل الذي املنت تاعتمد منت رسالة "ثالثة األصول"؛ لضبط

مقابلة ، وجعلته أصاًل لل(1) متون طالب العلم"كتابه: "بن حممد القاسم، يف 

 وقابلته على، األصلسخة الن هو املنت احملقق هذا جعلُتف ؛على بقية النسخ

نسخة ألخرى وروقات بني النسخ اية الفالنسخ األخرى، وَأْثَبتُّ يف احلاش

 ي:هبلتها على نسخة األصل، لنسخ اليت مت مقاااألصل، وهذه 

 ،رباجيي اجلزائريمسري بن بشري ال: اققهح "ثالثة األصول"، اليت نسخة( 1

 :على يققيق املنت ، واعتمد يفاألصول ثالثة على املمتع الشرحيف كتابه: 

   )خ(. بـ اهل ُتورمز ،خمطوطة جيدة خبط واضح
فات الشيخ حممد بن ضمن جمموعة ممؤل ةملطبوعا "ثالثة األصول"، نسخة( 2

 اومقابلته ا، وقد مت تصحيحه(121-1/134) -اهلل تعاىلرمحه -عبدالوهاب 

 سعودية بالرياض.املكتبة اليف ، 212/31على عدة نسخ أهمها: املخطوطة 

   (.م) بـ اهل ُتورمز
 "لدرر السنيةاكتاب: "ضمن  ةملطبوعا "ثالثة األصول"، نسخة( 4

 )د(. بـ اهل تورمز ،(1/125-141)

                                                           

مللك فيصل، برقم خ خطية، وهي: نسخة خطية مبركز ا( وقد اعتمد يف يققيقه املنت وضبطه على مخس نس1)

(، تاريخ نسخها: 5215ك فيصل، برقم )لهـــ؛ ونسخة خطية مبركز امل1442(، تاريخ نسخها: 5253)

سعود، برقم  (؛ ونسخة خطية جبامعة امللك2423هـــ؛ ونسخة خطية جبامعة امللك سعود، برقم )1443

  اصر السعدي، بالقصيم.(؛ ونسخة خطية مبكتبة الشيخ: عبدالرمحن بن ن4222)



 

 

 
ت برنامج مهمات "مقرراضمن كتاب:  ةع"ثالثة األصول"، املطبو نسخة( 3

 عنباإلسناد يرويه  فيهااملنت ولعصيمي، ، للشيخ: صاحل بن عبداهلل االعلم"

ليه، قال: ع ًةراَء، ِق(1)-رمحه اهلل تعاىل-شيخه: عبدالعزيز بن صاحل بن مرشد 

بن  بدالرمحن بن حسن بن حممدأخربنا: )عبداهلل بن عبداللطيف بن ع

رمحه اهلل -ف مساعًا، عن جده املصن عبدالوهاب( عن جده إجازة إن مل يكن

  (.ص) بـ اهل ُتورمز . (2)-تعاىل
للشيخ ة األصول، ضمن حاشية ثالث ةملطبوعا"ثالثة األصول"،  نسخة( 5

  . -تعاىل رمحه اهلل-اسم لرمحن بن حممد بن قعبدااحملقق 
ا   :"ثالثة األصول"رسالة  شرحطريقة : ثانيا

شتمل عليه من األلفاظ ما ا بيانهو ي كتاب أشرح من األساس  الغرضإن 

ما كان خارجًا عن حد و ؛هو البيان الشرح يففإن الضابط ولذا  واملعاني؛

 من ، الالشرحمن متممات  هوف، ذكره دوناملراد بنى املع ُمَهْفالبيان، حبيث ُي

 لذي يتحقق به بيانالقدر ا الشرح علىذا هوعليه اقتصرت يف ؛ صلهأصلبه و

حمد يف الشرع إمنا ُي لعلُموا؛ هوإيضاح معاني ،-رمحه اهلل تعاىل- كالم املصنف

مع وجازة لفظها،  واالتساع، وهذا الرسالة إذا كان للنفع واالنتفاع، ال للبسط

لى نبغي للقارئ أن يعمل عوصغر حجمها، تضمنت أصواًل عظيمة، ي

راج األصول الالزمة ىل فقه هذه الرسالة، واستخن حاجة الناس إتفهمها؛ لذا فإ

االستطراد يف  أوىل من إضاعة الوقت يف هلم يف كل معرفة من املعارف الثالث

                                                           

ط للمتداول من املتون املشهورة تام الضبكان رمحه اهلل »نه: الشيخ صاحل بن عبداهلل العصيمي أ عنه ذكر (1)

 .«إلمام الدعوة مصنف املنت رمحه اهلل

رمات إلجازة طالب ناد ضمن تسجيل بعنوان: "منح املكذكر الشيخ صاحل بن عبداهلل العصيمي هذا اإلس (2)

 املهمات".



 

 

 

 
اروا يشتغلون تأخرين يف بيان املتون صبيان ما هو خارج عن ذلك، وأكثر امل

على  -احلمد وهلل –وقد اطلعت ، (1)انيببيان ظواهر األلفاظ ال حقائق املع

ن م غمفرَّاُل وأ ،نهااملطبوع م ، سواءلرسالةذه ااملنشورة هلشروح المجيع 

 املعنى املراد انبه بي ما حيصل حمن تلك الشرو مجعتثم ، (2) الدروس الصوتية

 واالختصار، ،والتهذيب ، والرتتيب،االنتقاءمع  ،لأللفاظ الواردة يف الرسالة

وردها املصنف، د يف النصوص الشرعية اليت أحمل الشاهنت بيَّوالتوثيق؛ و

نى بيان معل ؛النافعة تاإلضافا ضبع ذلكإىل  وأضفتووجه االستشهاد منها، 

 ؛إذا اقتضى األمر ذلك ليف بعض املسائل العلماء اإيراد أقومع ، كالم املصنف

       لنحو اآلتي: ملتبعة يف شرح الرسالة على ااالتفصيلية وكانت الطريقة 
 رْدالَقت كل مقطع أوردت يقمقاطع، وبعة منت الرسالة إىل س مت تقسيم( 1

 .(... ال املصنف:ق: )رته بكلمةوصدَّ ،املراد شرحهكالم املصنف من 
تصور ال؛ إلعطاء ًا خمتصرًاإمجاليرحًا ش كالم املصنف شرحقمت ب (2

 .املنت لوارد يفاملصنف ا عنى كالممل ولّياأل
 ؛تفصيلي ضوعيمو بشرح كالم املصنفالشرح اإلمجالي ل ُتْعَبأْت( 4

شيء ب نتامل ألفاظبعض لى ج عيعروالت ،يف املنت الواردة سائلاملتأصيل يتضمن 

لعلمية امللكة امن أجل بناء  وذلك؛ املشكلة لفاظألا وبيان ،الشرحالتوسع يف من 

رتباط وا يت أوردها املصنف،ية السائل العلماملهم من فاملتلقي اليت يتمكن بها 

 .بعضبعضها ب
ا: ثالث  التوثيق والقتباس:ا

                                                           

 (.34لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا1)

ا هو منشور ع على هيئة كتاب، ومنها مالشروح منها ما هو مطبو (؛ وهذه41وح: ص )( سيأتي ذكر الشر2)

 على الشبكة العنكبوتية. 



 

 

 
، وقمت بعزوها، املصحف يف البحث برسمة الواردة يَأْثَبتُّ اآليات القرآن( 1

 اشية.بذكر اسم السورة، ورقم اآلية يف احل

 جذلك بذكر من خرَّو ة من مصادرها املعتمدة؛النبوياألحاديث  جُتخرَّ( 2

استغنيت  لباب، ورقم احلديث، وقداحلديث من األئمة، واسم الكتاب، وا

 بذلك عن ذكر اجلزء والصفحة.
ن احلديث يف ذكره؛ فإن كا َدَرث َوحديالتزمت ذكر درجة كل ( 4

م؛ وإن مل يكن دءاً بالبخاري، ثم مسلالصحيحني أو أحدهما، اكتفيت بذلك ب

 لم يف هذا الشأن.يسَّر من أقوال أهل العيف أحدهما ذكرت درجته معتمدًا ما ت
يف احلاشية بدون كلمة  املرجعأذكر ها، فإني صِّعبارة بنللنقل العند ( 3

 (.قط كُتب يف اهلامش )انظر)انظر(، وإذا كان املقصود اإلحالة ف
إني ُأغيِّر  بعض النصوص املنقولة، فأخطاء مطبعية يف ُتْدإذا وَج( 5

 يف اهلامش إىل ذلك. املضمون بالصواب الذي أراه، وُأشري
كاملة )اسم اناته أسجل بيفإني هلامش، عند ذكر املرجع ألول مرة يف ا( 1

كتفي باإلحالة (، وبعد ذلك أ-إن وجدت –املمؤلف، واحملقق، وبيانات النشر 

 .لفواملمؤ إليه بذكر اسم الكتاب
 مهيد اشتمل على أمرين:قدمت بن يدي شرح الرسالة بتوقد 

 .-رمحه اهلل تعاىل-ترمجة خمتصرة للمصنف : األول

 وتضمنت اآلتي:  ،: "ثالثة األصول"لرسالةا عن خمتصرة دراسة: والثاني
  .تسمية الرسالة( 1
 .عام للرسالة وصٌف( 2
 دراسة موضوع الرسالـــة. ( 4



 

 

 

 
 مميزات الرسالة.( 3
 ثة األصول".رسالة "ثالعناية العلماء ب( 5

 * * * * *



 

 

 ترجمة مختصرة للمصنف 
(1). 

الوهييب التميمي  شريفامل ان بن عليبن عبدالوهاب بن سليمحممد  :هو

 . النجدي احلنبلي

لدة قريبة من هـــ( يف العيينة، وهي ب1115عام ) -رمحه اهلل تعاىل-ولد 

احلجاز واليمن  ورحل يف طلب العلم إىل الرياض، وتلقى فيها علومه األولية،

 يف -محه اهلل تعاىلر-وقد تأثر الشيخ  والبصرة، فحاز علومًا وحفظ متونًا،
ي د بن جرير الطربوحيد بإمام املفسرين حممدعوته ويف أسلوبه ويف كالمه يف الت

ل كثريًا من ؛ وحصَّ(2)ته يف التفسري باملأثور، وأخذ مبدرس-تعاىل رمحه اهلل-

دين ابن تلميذه العالمة: مشس الكتب شيخ اإلسالم: أمحد بن تيمية، و

كان الشيخ و؛ نهاتب احلديث وُأجيز بكثري مالقيم، واستفاد منها كثريًا؛ وقرأ ك

ه من قول: سبحان اهلل، يفرت لسان، قلَّ ما كثري الذكر هلل -رمحه اهلل تعاىل-

انب لطالب العلم، كان لني اجلاهلل أكرب؛ و، وال إله إال اهلل، وواحلمد هلل

 ،أعمامه وبين أعمامهبائه ون بيت علم يف آكان م، ووالسائل، وذي احلاجة

وكفى بفضله  حماسنه أكثر من أن ُتحصر،وواتصل العلم يف بنيه وبين بنيه، 

أصل الشر  من  دروسه، وقلع دعالدين ب من جتديدشرفًا ما حصل بسببه 

هرة، وإمنا هو مل يكن صاحب دنيا أو ش -رمحه اهلل تعاىل-والشيخ  غروسه،

ناس، فهو ال ه فيما ينفع عامة الصاحب دعوة؛ ولذا حرص أن يكون تصنيف

                                                           

(، مطابع احلميضي، 244-1/123مد بن ناصر الشثري )( ينظر: عنوان اجملد يف تاريخ جند، يققيق: د. حم1)

 هـــ. 1344الرياض، ط. الثالثة: 

يخ صاحل بن عبدالعزيز آل لة عليها الدروس العلمية، ملعالي الشاملشتم( األجوبة والبحوث واملدارسات 2)

 هـــ.1341 بة دار احلجاز، ط. األوىل:(، مجعها: عادل مرسي رفاعي، الناشر: مكت1/315الشيخ )



 

 

 

 
ليس علمًا  عوته كانت للتوحيد، وهذاُيطنب يف التأليف وال يستطرد؛ ألن د

بالدليل من الكتاب  ان خيتصر يف تقرير التوحيدالناس، وهلذا ك خاصًا بفئة من

من الكتاب  معه الدليل الواضح البني والسنة؛ ليكون املتلقي هلذا املنهج

 .(1)هب قوة االستدالل والسنة، وليس معه تفصيُل كالٍم ُيذ

ع اهتمامًا بالغًا يف مجي اهتموة يف التوحيد، ممؤلفات كثري الشيخ فصنَّقد و

من كتبه النافعة: وقيقه، والتحذير عن الشر ؛ ويق ،كتبه ورسائله بالتوحيد

شبهات، ثالثة األصول"، وكشف الكتاب التوحيد، والرسالة حمل الشرح "

الفقه، والتفسري،  يفأخرى: له ممؤلفات ووأصول اإلميان، ومسائل اجلاهلية، 

حممد بن سعود  إلمامعت ممؤلفاته من قبل جامعة امواحلديث، والسرية؛ وقد ُج

ليت وقعت يف ثالثة شافات اعدا الك ،لدًااإلسالمية، وطبعتها يف اثين عشر جم

  جملدات.

 -مدوهلل احل-أني  مُأخربك»: عقيدته بقوله -عاىلت رمحه اهلل-شيخ الوقد ذكر 
ة، الذي عليه أئمة مذهب أهل السنة واجلماع ،وديين الذي أدين اهلل به ،عقيدتي

 :كين بيَّنت للناستباعهم إىل يوم القيامة، لاملسلمني؛ مثل: األئمة األربعة، وأ

 ،الصاحلني واألموات من ،نبياءألإخالص الدين هلل، ونهيتهم عن دعوة ا

 ،والتوكل ،النذرو ، به، من الذبحوغريهم، وعن إشراكهم فيما ُيعبد اهلُل

مقرب، وال نيب  كالذي ال يشركه فيه َمَل ،د، وغري ذلك مما هو حق هللوالسجو

و الذي عليه من أوهلم إىل آخرهم، وه ،وهو الذي دعت إليه الرسل ؛مرسل

 .(2)«أهل السنة واجلماعة

 وله من ،هــ(1241أواخر سنة ) -زل مثوبتهوأجتعاىل  رمحه اهلل–تويف 

                                                           

 (.1/541) املرجع السابق( ينظر: 1)

 (.1/13لرمحن بن حممد بن قاسم )( الدرر السنية يف األجوبة النجدية، مجع: عبدا2)



 

 

 
الصالة مع  عمره، فكان خيرج إىل ( سنة، وكان قد َثُقل يف آخر22العمر حنو )

لف دينارًا وال م يف الصف، ومات ومل ُيخاجلماعة يتهادى بني رجلني حتى ُيقا

ن وجزاه ع -ه اهلل تعاىلرمح-ه مال ومل ُيقسم، بني ورثت وزُعلم ُيدرهمًا، ف

 أوفاه.اجلزاء و أحسنالتوحيد وأهله 

* * * * * 



 

 

 

 : "ثالثة األصول"دراسة مختصرة عن الرسالة 
 :تسمية الرسالةأولا: 

 ،لفاظ ذاتهاف برتتيب ألفاظها، وباألنونت هذه الرسالة بعناوين ختتلُع

: "ثالثة بعنوان رىوأخ ؛ثالثة األصول"وباالختصار والطول، فمرة بعنوان: "

 أن يظهروغري ذلك؛ و ؛: "األصول الثالثة"عنوانب وثالثة ؛األصول وأدلتها"

ا هذه الرسالة، فإذا الحظن نونت بههو أول ما ُع" ثالثة األصولاألول: "العنوان 

ن جمموعة نشرها طبعتها ضم ذا، فمثاًلطبعاتها األوىل؛ جند أن عنوانها هك

ر، هـ( مبطبعة املنا1434ة )ها سنُتَعهـ(، وطْب1443عيسى بن رميح سنة )

، كلها اهرة ضمن جمموعة متونهـ( باملطبعة السلفية بالق1435وطبعتها سنة )

 ألمور:  "ثالثة األصولـــ "ــاألقرب تسميتها بف ؛(1) بهذا العنوان

 .(2) ة مجع ممؤلفات الشيخاعتمد هذه التسمية جلن األوىل:

 ركابن بش؛ عض املمؤرخنيمسَّاها بهذا االسم ب الثانية:
(4)

.  

منهم: الشيخ العلماء،  نـــاعة مــــتسمية مجذه الــــاعتمد ه الثالثة:

ن بن سليماوالشيخ  ؛(3)د بن عبد الوهابــــعبدالرمحن بن حسن بن حمم

                                                           

صاحل بن عبد اهلل العبود  رها يف العامل اإلسالمي، املمؤلف:( ينظر: عقيدة حممد بن عبد الوهاب السلفية وأث1)

ملكة العربية السعودية، إلسالمية، املدينة املنورة، امل(، الناشر: عمادة البحث العلمي باجلامعة ا1/211)

 هـــ.1323ط. الثانية: 

عدة نسخ: املشايخ:  (، قام بالتصحيح واملقابلة على1/134هاب )بن عبدالو( ممؤلفات الشيخ اإلمام حممد 2)

ناشر: جامعة اإلمام وعبدالكريم بن حممد الالحم، ال ناصر بن عبداهلل الطريم، وسعود بن حممد البشر،

 حممد بن سعود اإلسالمية.

 (.1/241ن ناصر الشثري )( عنوان اجملد يف تاريخ جند، يققيق: د. حممد ب4)

اب بن سليمان لرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاملطلب احلميد يف بيان مقاصد التوحيد، عبد ا (3)

 (.252التميمي )



 

 

 

 

  .(4) ، وغريهم(2) بن قاسم عبدالرمحن بن حممدوالشيخ  ؛(1)سحمان

 ،"األصول الثالثة" :له رسالة أخرى بعنوان -رمحه اهلل تعاىل- صنفملاو

 ،(3) الصبيان والصغار ؛ ليعلمهاًاعلملرسالة ارسالة صغرية أقل من هذه وهي 

سائلهما، ويف بينهما اشرتا  كبري يف م ففرٌق بني الرسالتني، فهما وإن كان

رة جدًا؛ خبالف "األصول الثالثة" خمتص املقاصد الكلية؛ لكن إحداهما، وهي:

رمبا قيل و؛ (5)دلة  العبارة، وأكثر يف األرسالة " ثالثة األصول" فإنها أبسط يف

ول ثالثة األص" :وفة أنهاتها املعر، لكن تسمي"ةاألصول الثالثالرسالة: "هلذه 

سم حتى صار علمًا اال ؛ فغلب عليها هذا(1) "ثالثة األصول"أو  "،وأدلتها

 :تقول»، قال املربد: (2)فصيح ( صحيٌحعليها، وهذا الرتكيب )ثالثة األصول

 :ردت التعريف قلتفإن أ ،هذا صاحب ثوٍب :كما تقول ؛هذه ثالثة أثواٍب

ن املضاف إمنا يعرفه أل ؛هذا صاحب األثواب :كما تقول ،ثالثة األثوابهذه 

                                                           

ن سحمان، يققيق: يف: سليمان بل واالبتداع، تأل( منهاج أهل احلق واالتباع يف خمالفة أهل اجله1)

 .ـه1322. الثالثة: الناشر: مكتبة الفرقان، ط(، 1/25السالم بن برجس العبد الكريم )عبد

عة: (، الناشر: بدون، ط. الساب2د بن قاسم )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن حمم2)

 هــــ. 1312
(، 23بد الوهاب )بن عبد اللطيف بن عبد اهلل بن ع ( مشاهري علماء جند وغريهم، تأليف: عبد الرمحن4)

رياض، ط. األوىل: ليمامة للبحث والرتمجة والنشر، الاالناشر: طبع على نفقة املمؤلف بإشراف دار 

 هـ.1422

(، 11حممد رفاعي ) ل الشيخ، يققيق وعناية: عادل بن( ينظر: شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آ3)

 هــ. 1345الناشر: مكتبة دار احلجاز، ط. األوىل: 

 (.31لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا5)

 (. 11ل الشيخ )( ينظر: شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آ1)

 (.22ل املطريي )( شرح ثالثة األصول وأدلتها، عبدالعزيز بن داخ2)



 

 

 

 
ستحيل هذا الصاحب كما ي ؛ثالثة األثوابفيستحيل هذه ال ،ما يضاف إليه

  :ا أراد التعريف قالأال ترى أن ذا الرمة مل ؛وهذا حمال يف كل وجه ،األثواب

ــالٌم  عليكما أمنزليت مي ســــــــــــــــــ

 

 جعي مضـــــــني روائهل األزمن الال

ــليم أو يدفالتوهل يرجع    ع البكاســـ

 

ــوم البالثالث األثايف وا  قعلرســــــــــ

 :وقال الفرزدق 

ــ     داه إزارهمـــا زال مـــذ عقـــدت يـ

 

 األشــــــــــبار ودنا فأدر  مخســــــــــة

 . (1)«فهذا ال جيوز غريه 

 ،لثالثة األثوابما فعلت ا»يقولون: م وذكر احلريري يف أوهام اخلواص أنه

أن يعرف  :تيارالثاني، واالخ ما إىلفيعرفون االمسني ويضيفون األول منه

وفيم انصرفت  ،ثالثة األثوابعلت األخري من كل عدد مضاف، فيقال: ما ف

 . (2)«ثالمثائة الدرهم

ا أكثر من مرة، ثة مرة واحدة؛ بل كتبهواملصنف مل يكتب هذه األصول الثال

 "ثالثة األصول"رسالة  توردقد ل" مرارًا؛ ور تأليف رسالة "ثالثة األصوكرَّف

 ربعة مواضع:أيف  ،السنيةالدرر كتاب يف 

هي وكاملة، لرسالة ا (، وفيه ُذكرت141-1/125): املوضع األول

، والرسائل األخرى "صولثالثة األ"باسم  ملنشورةااملتداولة املشهورة الرسالة 

عن العلم،  :لثالث؛ اليت تتحدث األوىلعدا هذه الرسالة خلت من املقدمات ا

                                                           

 (.2/125ربد )األزدي، أبو العباس، املعروف بامل ي( املقتضب، املمؤلف: حممد بن يزيد الثمال1)

و حممد احلريري البصري قاسم بن علي بن حممد بن عثمان، أبل( درة الغواص يف أوهام اخلواص، املمؤلف: ا2)

(1/111.) 



 

 

 

 

صول مهمة تتعلق لثانية، والثالثة عن أوالعمل، والدعوة، والصرب، وتتحدث ا

 بالتوحيد.

وفيها  ،األوىللرسالة اأقل من وهي (، 134-1/142: )املوضع الثاني

الربوبية )حيد زاد فيها ذكر نوعي التوزيادة ونقص عن الرسالة املشهورة، ف

مسائل بادة، وال أدلة أنواع الع :ر فيها، ومل يذكباختصار (واأللوهية

 .(البعث واحلساباإلميان ب) :ليوم اآلخرامسائل وواهلجرة،  ،الطاغوت

الدرعية  تأخرا يفتبها مكوهذه الرسالة (، 151-1/132: )املوضع الثالث

حيث  ؛-اهلل تعاىل رمحه– ن حممد بن سعود: عبد العزيز ببطلب من األمري

له لدين، فكتب ب رسالة موجزة يف أصول ا، أن يكتاملصنفطلب من الشيخ 

بد عاألمري: وأرسلها  ،راً على األصول الثالثةالرسالة املوجزة مقتص هذهالشيخ 

 .اس أن يتعلموهاالعزيز إىل مجيع النواحي، وأمر الن

يل بقوله: )إذا ق (، وهي خمتصرة، بدأها153-1/151: )املوضع الرابع

 لك: من ربك؟(.

ا:    :للرسالة عام   وصف  ثانيا

، ث رسائل متعددةتضمنت ثال الثة األصولمقدمة لث علىالرسالة تشتمل 

ذلك خامتة  ، وهو: ثالثة أصول؛ ثم بعدُر موضوع الرسالةْكبعد ذلك ِذو

 بارة عن ثالثة أقسام:الرسالة عفهذه  سائل،لة عن اليوم اآلخر وبعض املالرسا
)

 :بكلمة بتدأه املصنفمنها ا، كل موضوع امةه ثالثة مواضيع وتشتمل على

 ."اعلم رمحك اهلل"

العلم، والعمل به،  ، وهي:أربع مسائلعلم تيف وجوب  :األولاملوضوع 

 ه.والدعوة إليه، والصرب على األذى في



 

 

 

 
)توحيد  :مل بهنوالع ثالث مسائلعلم تيف وجوب  :الثانياملوضوع 

 .اء(الربوبية، واأللوهية، والوالء والرب

الصالة أفضل  إبراهيم عليه وعلى نبينا يف بيان ملة: الثالثاملوضوع 

 .هميته، وضده، وأبيان التوحيد، ووالسالم

)

 :معرفتها، وهي اليت جيب على اإلنسان ةاحلديث عن األصول الثالثيف هو و

ه بهذ العلمأن ملصنف: ان فيها بيَّ، ودًا معرفة العبد ربه، ودينه، ونبيه حمم

يريد عليه، و ٌمقّدلعمل وُما َلْبأن العلم َقفريضة على كل ذكر وأنثى، و األصول

عرفة نبيه حممد بن ى عنه، أي: معرفة اهلل، ومبالعلم، العلم مبا أمر اهلل به ونه

ومفتاح ، ملعرفةم باألدلة، والعمل بتلك ا، ومعرفة دين اإلسالعبد اهلل 

اهلل عز : بمعرفته فيما يتعلق بما جيفيها ن بيَّما ك؛ العلم يف ذلك هو الدليل

ربوبيته وإهليته،  اته وخملوقاته الدالة علىمعرفة اهلل تعاىل بآي :وهي ،وجل

لسماء واألرض هار والسحاب املسخر بني اكالشمس والقمر والنجوم والليل والن

َأنه تسليم األمر هلل وومعرفة معنى اإلسالم  ؛آنمن القر األدلةوما عليها من 

عليها  وما ،ين عليهاليت ُبومعرفة أركانه اخلمسة ا ،يهمناه تر و ه،االنقياد ألمرب

 ،ونسبة ومبعثه وهجرته عرفة امسهمب  ة النيبومعرف ؛من القرآن من األدلة

ذكر األدلة  من املصنُف َرَث، وأْك()ال إله إال اهلل :هيو ،ومعرفة أول ما دعا إليه

إليه منبثق من الكتاب  وليتبني بذلك أن ما يدع هذه الرسالة املباركة، يف ثنايا



 

 

 

 

 .(1)عليهما والسنة معتمدًا

)

ث اإلميان بالبع :منهاو ،إلميان باليوم اآلخرانها املصنف بعض قضايا ضمَّو

 :قضية مهمة وهيذكر م ث ،فيه فهو كافر كَّش من أنكره أو وأنَّ ،واحلساب

 .اخلمسة ورؤوسه ،عناهذكر م، ووجوب الكفر بالطاغوت

ا:  :(2)َسالـــَةالر    َموُضوعدراسة  ثالثا

د يف قربه: من ث اليت ُيسأل عنها العبموضوع هذه الرسالة: املسائل الثال

 ثة أصول، وهي:ثال عندث املصنف يقربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟؛ ولذا 

حاشية الشيخ عبد الرمحن  جاء يف بدايةوقد ، نبّيه، وودينه ،معرفة العبد رّبه

 توحيد :الثة األصولقّررت ث»، وهو قوله: مصنف الرسالةبن قاسم نقٌل عن 

ا هو حقيقة دين اإلسالم؛ وهذوالوالء والرباء،  ،وتوحيد اإلهلية ،ربوبيةال

؛ وال ميكن متضمنت من العلم والعل ولكن قف عند هذه األلفاظ، واطلب ما

 .(4) «ى منهاتقف عند كل مسم العلم إال أنك

                                                           

صاحل بن عبد اهلل العبود  رها يف العامل اإلسالمي، املمؤلف:( ينظر: عقيدة حممد بن عبد الوهاب السلفية وأث1)

للطيف أليف: عبد الرمحن بن عبد ا(؛ وكتاب: مشاهري علماء جند وغريهم، ت2/315( و )1/234)

 (.23اهلل بن عبد الوهاب )بن عبد 

ثالثة األصول،  واإلضافة من كتاب: املدخل لشرح ( جممل مادة هذا املبحث منقولة بشيء من التصرف2)

 آل أمحد اجلزائري، (، أعده للنشر: عبداحلق 24-24، 11-15عبد اهلل بن سعد بن حممد أبا حسني )

 هــ.   1322ط. األوىل: 
ف يسري، ينظر: (. وقد نقل كالم املصنف بتصر5مد بن قاسم )رمحن بن حم( حاشية ثالثة األصول، عبدال4)

 (.1/112الدرر السنية )



 

 

 

 
د، فإذا تأمل ة وسيلة لتقرير التوحيوقد جعل املصنف هذه األصول الثالث

مشرت ، وهو:  وضوعمة، وجد أن بينها القارئ كالمه عن هذه األصول الثالث

 :ة املشرت  هو، فموضوع الرسالالدين تقرير توحيد اإلهلية، وتعليم مهمات

 تقرير التوحيد.

 :ذا املوضوع املشرت هل هو: معرفة العبد ربه،، واألصل األولسبة مناوجه و

، تقريرهاملصنف ب فابتدأ ،وبيةقّرون بتوحيد الربانوا ُيك أّن الذين خاطبهم املصنف

 :رازق احمليي املميت هوفقّرر أن الرّب اخلالق ال به على توحيد اإلهلية، واستدلَّ

ذه األشياء هو املستحق اخلالق هلفظ ابن كثري: "ذا أتى بكالم احلاوهل املعبود؛

: أن أهم ما فرض اهلل فاعلم بعض رسائله: "املصنف يف ومن كالم، للعبادة"

فإذا عرفت  ؛ادتهل شيء ومليكه، ومدبره، بإرك على العباد: معرفة أن اهلل رب

واإلجالل،  ،بةاته عليك بالعبودية، باحملمن هذه صف هذا، فانظر ما حُق

ع، ألمره ه، املتضمن: للذل واخلضووالتعظيم، واخلوف، والرجاء، والتأل

 عباده، بتقرير ربوبيته، فرَِّعُي ولذلك ؛ةونهيه، وذلك قبل فرض الصالة والزكا

ده، نفيا وإثباتا،  هي جمموع عبادته على مرالريتقوا بها إىل معرفة إهليته، اليت

 ،ملصنف توحيد الربوبيةر اأن قرَّبعد ، ثم (1) "علما وعمال، مجلة وتفصيال

فذكر أنواع  ،يةنتقل إىل تقرير توحيد اإلهلاواستدّل به على توحيد اإلهلية: 

والرجاء، واستدل على  ،واخلوف ،االستغاثةو ،والذبح ،كالدعاء ؛العبادة

 هذا هو وجه مناسبة إدخالف ادة من هذه العبادات؛تعاىل بكل عبوجوب إفراد اهلل 

                                                           

 (.1/112( الدر السنّية: )1)



 

 

 

 

ا تقرير توحيد ثة األصول، واليت موضوعهاألصل األول بتفاصيله يف رسالة ثال

 اإلهلية.

ملصنف بأنه: دين ة العبد دينه، فقد عّرفه اوهو معرف ،األصل الثانيأما 

طاعة، والرباءة من لاالنقياد له باو ،توحيدوهو االستسالم هلل بال ،ماإلسال

ني هذا األصل ب عريف تتضح املناسبةومن خالل هذا الت الشر  وأهله؛

 ستطرد يف هذا األصل لَّماا افًة على أّن املصنف؛ إضاملشرت  وموضوع الرسالة

هادة من أركان شوكون هذه ال ، اهللجاء الكالم على شهادة أن ال إله إال

 فهم حقيقة اإلسالم.بّين معناها مبا ُيحيث  اإلسالم؛

ملوضوع  مناسبتهف ؛عرفة العبد نبيه م :وهو ،األصل الثالثأما 

يدعو ِإىل و ،عن الّشرِ  َذارةبالنِّ :َبَعَثه اهلل» :، يّتضح بقول املصنفالرسالة

منه، واْلَخْيُر  وال َشرَّ ِإال َحذََّرَها ،َر ِإال َدلَّ األمة عليهال َخْي»، وقوله: «التَّوحيد

ه: رضاه، والشر الذي حذَّر مناهلل ويومجيع ما حيبه  ،التوحيد :الذي َدلَّ عليه

الثة األصول ، وجاء يف نسخة من رسالة ث«، ومجيع ما يكرهه ويأباهالشر 

يد اهلل بعبادته وأعظم ما أمروا به: توح»عند كالم املصنف عن الرسل، قال: 

لشر  يف ه، وأعظم ما نهوا عنه: اوحده ال شريك له، وإخالص العبادة ل

أّن أساس ًا: ويكون عند  معلوم»ف: بعض رسائل املصنوجاء يف ، (1)«العبادة

عبادة اهلل وحده ال أوهلم إىل آخرهم، األمر ب ودعوة الرسل من ،رأسهو ،األمر

 . (2) «شريك له، والنهي عن عبادة من سواه

                                                           

 (.1/11( الدر السنّية: )1)

 (.1/134( الدر السنّية: )2)



 

 

 

 
ا   :(1) مميزات الرسالة: رابعا

: حسن -تعاىل رمحه اهلل– بدالوهابوهب اهلل جل وعال اإلمام حممد بن ع

 ومجال البيان؛ مع جزالة اللفظ ،داللالتصنيف، ودقة الرتتيب، وقوة االست

  ها:مبيزات كثرية، من لـتأليفا يفهذه الرسالة  تمتيزولذا 

) 

ولذا كانت  ؛شرحن المال يقتاج إىل كثري  يالرسالة بالوضوح، فههذه متيزت 

قد كتبها و ،شرح حمتواها بدونفيفهمون  ،ُتقرأ يف املساجد على عوام الناس

ة ورمح ،ًحا ألحواهلموإصال ،؛ نصًحا للناسةاملصنف يف أوائل دعوته السلفي

بل ساق املراد مبا يناسب  ر يف الكالم؛قعِّومل ُي د يف العبارة،شدِّبهم، فلم ُي

رسالة العظيمة م، ولذلك َفِهَم هذه الأحوال املخاطبني على اختالف مداركه

مقدًما له اعتقد ما  ست له؛ فإن كان مريًدا للحقمسعها أو ُدّر كل من قرأها أو

 .(2) فيها من التوحيد واإلسالم
) 

جيمل أواًل بعض  -عاىلت اهلل رمحه- املصنفف: اإلمجال ثم التفصيل)أ( 

 ألصول الثالثة اليت جيبفإذا قيل لك: ما ا» :ولهكمـا يف ق؛ املسائل ثم يفصلها

 ذكرف ،«ونبيه  ،هودين ،عرفة العبد ربه؟ فقل: معلى اإلنسان معرفتها

 ألن أصاًل؛ أصاًل مفصلة لكذ بعد أوردها ثم ملة،جم الثالثة األصول هذهأواًل 

 ملةجم عرفها فإذا فصياًل،ت معرفته إىل تطلعت اًلإمجا الشيء عرفت إذا النفوس

                                                           

بن  بن عبداجلليل مد بن عبدالوهاب، أعده: إيهاب( ينظر: عون الرب الوهاب يف شرح ثالثة األصول حمل1)

 (.3عباس )

 (.1با حسني )( شرح ثالثة األصول، عبد اهلل بن سعد بن حممد أ2)



 

 

 

 

 .جليدةا العلمية الطرق من ذهوه معانيها، معرفة ىلإ متشوقًا بقي ألفاظها وعرف
ألساليب النافعة وهو من ا :ال واجلوابإيصال املعلومة بطريقة السمؤ)ب( 

 محهر- صنفامل سلكها يقةطر واجلواب السمؤال قةوطريجداً يف ضبط املعلومة، 

 سرعةو املعلومات تقرير يف نافعة طريقة وهي ئله،رسا من كثري يف -تعاىل اهلل

 وهذه ،اجلواب لفهم وتهيأ تعداس السمؤال عليه ِرَحُط إذا مخاَطباُل ألن فهمها؛

 يسأل كان فقد، هدي النيب  من ملصنفا استقاها التعليم يف طريقة

  .جييبهم ثم للجواب، أذهاُنهم تتهيأ حتى أصحاَبه؛
) 

املسائل  نه ذكرأ الرتتيبومن حسن  وهذا ظاهر يف مجيع مراحل الرسالة،

ومن مجيل  ؛ثم الصرب ،ثم الدعوة ،ثم العمل ،، فالعلم أواًلمرتبة األربع

، بد أن خياف عقابهية؛ ألن الذي خيشى اهلل الاإلنابة بعد اخلش هالرتتيب ذكر

 وغري ذلك.
) 

والتعامل تلطف طفني باملتعلمني؛ ألن الينبغي على املعلمني أن يكونوا متل

، ُمنفتحًا له، ُمقباًل  املتعلم قاباًل للعلممعهم بأحسن ما جيد املعلم جيعل قلَب

الدعاء للطالب مع ما  بني -تعاىل رمحه اهلل-كثريًا ما جيمع املصنف ، وعليه

؛ ومن باملسلمني ورمحته، وحمبته ،سلكهوهذا من حسن م ،هَحقرره ووضَّ

وملا حذَّر من  ،أرشد  اهلل لطاعته( مذلك قوله: )اعلم رمحك اهلل(، و)اعل

: خاطب، فقاللطف واحملبة والشفقة باملالشر  حذَّر منه بعبارة تدل على ال

ملك مقرب، وال  شر  معه أحد يف عبادته، الن اهلل ال يرضى أن ي)الثانية: أ

 (.نيب مرسل
) 



 

 

 

 
 تفريقه يف -ألول عند كالمه عن األصل ا - املصنف على بعضهم اعرتض قدف

، مورأل مناسٌب دقيٌق -عاىلت اهلل رمحه- تفريقه نولك واملخلوقات؛ اآليات بني

 ال تغرياتمب لآليات مثَّل حيُث األصول، هذه ُيَعلَّم نم حلال رعاية :فيه أن منها،

 شرقي وهذا جييء وذا  ذهبي فهذا والقمر، الشمسو والنهار الليل: وهي تثبت،

 رب،ويك وُيمسي العبد صبحفُي تتغري، ال ثوابتب للمخلوقات ومّثل يغيب؛ وذا 

 رىوي ويصبح السماء، رىوي يصبح فهو تتبدل، ملو تتغري مل نظره يف ثابتة وهي

 املتغريات فكون يات؛آ هذه كون عنه حيجب رضولأل للسماء فِإلُفه األرض،

 ياءفاألش منه، للمراد اضحو َبيٌِّن ظاهر ذلك نأل وأوضح؛ أظهر لآليات أمثلة

 ليل نم فاملتغريات آية؛ ونهاك يف أظهر هذه وجتيء، بتذه اليت املتقلبة املتغرية

 كونها مع الثابتة، خلوقاتامل من وأظهر أوضح لةالدال يف هي وقمر ومشس ونهار

 .خملوقة كونية آيات مجيعًا

) 

صنف ة عامة يف ممؤلفات املوهذه امليز، يدلل عليهاوفال يكاد يذكر مسألة إال 

 هذه الرسالة على مؤلف يف التعليم والّدعوة يففمنهج امل؛ -رمحه اهلل تعاىل–

دَّليل، والرسالة هو: املعرفة احلاصلة بالعلى أساس، و وجه اخلصوص قائٌم

 سنة ستني نصًا؛نصوص فيها من الكتاب والكّلها تدّل على ذلك، إذ بلغ عدد ال

ي يف تفسري سورة : نقٌل عن اإلمام الشافعأما النقول عن أهل العلم فستة نقول

لقول والعمل؛ د كالمه عن العلم قبل االعصر؛ ونقٌل عن اإلمام البخاري عن

﴿وتفسرٌي البن عباس يف قوله تعاىل:     ﴾؛ ونقٌل عن ، لكنه مل يعزه إليه



 

 

 

 

د نقلٌ عن اإلمام البغوي عن؛ و«والرب: هو املعبود»احلافظ ابن كثري عند قوله: 

  .(1) قيم عند تعريفه للطاغوتاحلديث عن اهلجرة؛ ونقٌل عن ابن ال

ا:    :"ثالثة األصول" :رسالةعناية العلماء بخامسا

، وهي لشروح عليهاوقد كثرت اية كبرية، اعتنى أهل العلم بهذه الرسالة عنا

 : قسمنيعلى 

  الشروح املطبوعة:القسم األول: 

ن محن بن حممد ب: عبدالرلشيخ احملققا حاشية ثالثة األصول، تأليف (1

 هــــ.1312: ، ط. السابعة-تعاىل هللرمحه ا-قاسم احلنبلي النجدي 
رمحه -بن باز  مة: عبدالعزيزخ العالشرح ثالثة األصول، لسماحة الشي (2

بدالعزيز بن باز، بن صاحل املري، وأمحد بن ع علي، اعتنى به: -تعاىل اهلل

 هــ.1311ة، ط. األوىل: الناشر: دار الفتح، املدينة املنور
رمحه -عثيمني حممد بن صاحل المة: شرح ثالثة األصول، للشيخ العال (4

لثريا، الرياض، ط. ر السليمان، الناشر: دار ا، إعداد: فهد بن ناص-تعاىل اهلل

 .هـــ1321الثانية: 
 رمحه اهلل- اميالدكتور: حممد أمان اجل خشرح ثالثة األصول، للشي (3

ر النصيحة، يم الطرابلسي، الناشر: دا، اعتنى به: حممود بن إبراه-تعاىل

 هـــ.1323املدينة املنورة، ط. األوىل: 
حل بن فوزان الفوزان، صا الشيخ الدكتور: ل الثالثة، ملعاليشرح األصو (5

                                                           

 (.41ن حممد أبا حسني )( املدخل لشرح ثالثة األصول، عبد اهلل بن سعد ب1)



 

 

 

 
لرسالة، ط. سليمان، الناشر: ممؤسسة ااعتنى به: عبدالسالم بن عبداهلل ال

 هـــ.1322األوىل: 
مد الغنيمان، عبداهلل بن حم :للشيخ احملصول من شرح ثالثة األصول، (1

 هــ.1322: الناشر: دار ابن األثري، ط. األوىل
لربا ، راجعه: ن بن ناصر اعبدالرمح :شرح األصول الثالثة، للشيخ (2

، ط. اخلامسة: دار التدمرية، الرياض عبدالرمحن بن صاحل السديس، الناشر:

 هــ.1345
 الراجحي، الناشر: هللبدالعزيز بن عبداع شرح األصول الثالثة، للشيخ: (3

 هــ.1343مدار الوطن للنشر، ط. الثانية: 
 بن صاحل عبداهلل صول، للشيخ:ملأمول بشرح ثالثة األحصول ا (2

 هـــ.1324ألوىل: الفوزان، الناشر: مكتبة الرشد، ط. ا
ن صاحل القصري، عبداهلل ب صول، للشيخ:املسئول عن ثالثة األ إفادة( 14

 هــ.1323ىل: الناشر: مدار الوطن للنشر، ط. األو
يز بن حممد آل  بن عبدالعزصاحل يخ:شرح ثالثة األصول، ملعالي الش( 11

دار احلجاز، ط.  رسي رفاعي، الناشر: مكتبةعادل بن حممد مالشيخ، عناية: 

 هــ.1345األوىل: 
مد القاسم، ل، د. عبداحملسن بن حمتيسري الوصول شرح ثالثة األصو( 12

 هــ.1322الناشر: بدون، ط. الثانية: 
يد بن عبداهلل بن عب األصول، للشيخ: عقول بشرح الثالثةايقاف ال( 14

 هــ.1341: ط. الثالثة ر املرياث النبوي، اجلزائر،: دااجلابري، الناشرسليمان 
رعاوي، الناشر: بداهلل بن إبراهيم القع شرح ثالثة األصول، للشيخ:( 13



 

 

 

 

  هــ.1343دار الصميعي، ط. األوىل: 
ن أمحد بن ألبي جنيد عصام ب صول،بلوغ املأمول بشرح الثالثة األ( 15

 هــ. 1343وىل: ط. األ مامي، الناشر: دار اللمؤلمؤة، بريوت،
مدي، دار ابن علي املرضي الغ شرح ثالثة األصول، شرحه: خالد( 11

  هــ.1345أطلس اخلضراء، ط. األوىل: 
حممد  تأليف: د. منصور بنل، تقريب الوصول إىل ثالثة األصو( 12

 هــ.1341الصقعوب، الناشر: دار العقيدة، ط.
ن صاحل منصور بول، تأليف: جنى احلقول من شرح ثالثة األص( 13

 هــ.1345، القصيم، ط. الثانية: اجلاسر، الناشر: دار أصداء اجملتمع
د بن حييى شيخ: أمحرسائل العقدية، تأليف: اللالتعليقات البهية على ا( 12

اهرة، ط. شر: منارة اإلسالم، القالنجمي، يققيق: حسن الدغريري، النا

 هــ.1341األوىل: 
يم العثمان، أليف: د. محد بن إبراهشرح األصول الثالثة وأدلتها، ت( 24

 هــــ. 1341ألوىل: الناشر: غراس للنشر والتوزيع، ط. ا
، املنصورة، ن، الناشر: مكتبة فياضشرح األصول الثالثة، حممد حسا( 21

 هــ.1322ط. 
حيى، منشور على صول، عبداهلل احملمد الية األاألصول يف شرح ثالث( 22

 الشبكة العنكبوتية. 
ري بن بشري مس شرح ويققيق:، األصول ثالثة على املمتع الشرح( 24

  ى الشبكة العنكبوتية. ، منشور علالرباجيي اجلزائري
جلهين، منشور ة األصول، خالد بن حممود اثالشرح املأمول على ثال( 23



 

 

 

 
 على الشبكة العنكبوتية. 

بقية،  دقصوتأليف: حممد عبداملة، اإلجازة يف شرح األصول الثالث( 25

 ه.1323 :الناشر: دار الفوائد، ط. األوىل
ن، الناشر: دار بن حممد سرحا، هيثم هاوأدلت شرح ثالثة األصول( 21

 ه.1342نية: النصيحة، املدينة النبوية، ط. الثا
ن بن سليمان ، تأليف: د. عبدالرمحصولتنبيه العقول إىل كنوز ثالثة أ( 22

 هـــ. 1342ة، ط. األوىل: دار العقيدالشمسان، الناشر: 
منشور على  لعماري،ا أمحد بن حممد ألصول،ا للثالثة املأمول الشرح( 23

 الشبكة العنكبوتية.
ر على الشبكة ن حممد اللهيميد، منشوشرح األصول الثالثة، سليمان ب( 22

 العنكبوتية.
لوهاب، األصول حملمد بن عبدا عون الرب الوهاب يف شرح ثالثة( 44

 كبوتية. منشور على الشبكة العن أعده: إيهاب بن عبداجلليل بن عباس،
  :ملسجلةا الشروح الصوتيةالقسم الثاني: 

ومن الشروح  ،غ بعضها، وقد ُفرِّ، ويصعب حصرهاًاكثرية جد وهي

 املفرغة:

منشور يف موقع  خالد بن عبداهلل املصلح، د.، الثالثة األصول شرح (1

 على الشبكة العنكبوتية. ارحالش
بداهلل لتها، للشيخ/ صاحل بن عتعليقات على ثالثة األصول وأد( 2

 عنكبوتية. مسة، منشور على الشبكة اليمي، النسخة اإللكرتونية اخلاالعص

الشبكة ر على سني، منشوسعد أبا ح شرح ثالثة األصول، عبداهلل بن (4



 

 

 

 

 العنكبوتية.
الشبكة  عد السحيمي، منشور علىثة األصول، صاحل بن سشرح ثال (3

 العنكبوتية.
منشور يف موقع  يس،الر ريس بن بدالعزيزع. د األصول، ثالثة شرح( 5

 الشارح على الشبكة العنكبوتية. 
على الشبكة  د بن عمر احلازمي، منشورأمح، الثالثة األصول شرح( 1

 العنكبوتية.
منشور يف موقع الشارح  ،ن عبدالعزيز الباتليخالد ب األصول، ثالثة شرح( 2

 هـــ.1342، انية )مزيدة ومنقحة(، رجبعلى الشبكة العنكبوتية، النشرة الث
 لىع ، منشوراملطريي لداخ بن عبدالعزيز ا،وأدلته األصول ثالثة شرح (3

 الشبكة العنكبوتية. 
بن محود  ، الشيخ/ عبداهللألصولاتيسري الوصول إىل شرح ثالثة  (2

 ية. الفريح، منشور على الشبكة العنكبوت
ر على الشبكة منشو مد الغفيلي،شرح األصول الثالثة، فهد بن حم (14

 العنكبوتية. 
شور على مصطفى بن حممد مربم، من لثالثة،شرح منت األصول ا( 11

 الشبكة العنكبوتية.
اخلضي، أعده:  دد. حممد بن أمح ول،إيقاف العقول بشرح ثالثة األص( 12

 ة العنكبوتية.سعود عبده دغريري، منشور على الشبك

طبوعة، والصوتية ع الشروح املذكورة )املوقد مت الرجوع هلذا الشرح إىل مجي

  املنشورة على الشبكة العنكبوتية(.



 

 

 

 
 :منهم واحد، من أكثر شعرًانظمها 

 والوصول احلفظ تسهيل :ومساه املدني، لربيا إبراهيم بن عمرالشيخ: ( 1

 البشائر دار ر:ه: جمد بن أمحد مكي، الناشاعتنى ب األصول، الثالثة نظم

 .هــ1312اإلسالمية، ط. األوىل: 
 نظم يف خليولا إسراج: ومساه لشريم،ا إبراهيم بن سعودالشيخ: ( 2

 هــ. 1324ن، ط. األوىل: ط، الناشر: دار الوألصولا والثالثة األربع القواعد

 :م، منهواحد من أكثر اختصرها

 لك على الواجب لثالثةا األصولـــــ "ب ميتُس رسالة يف نفسه صنفامل( 1

 . "تعلمها ومسلمة مسلم

 العاصمة بدار تُطبع وقد الشثري، مدحم بن العزيز عبدالشيخ: ( 2

ناصر الشثري،  د. سعد بن املمؤلف، حفيد حاشية وعليهاهـ، 1314 بالرياض،

 ."ولاألص ثالثة خمتصر على التعليق يف املصقول: "بعنوان

 ومن الكتب املصنفة يف ذلك:

 إسحاق بن الطيب دحمم للشيخ األصول، ةالثالث إىل الوصول تسهيل( 1

عتنى به: جمد بن أمحد ا واجلواب، السمؤال ريقةط على رتبها حيث األنصاري،

 هــ.1312إلسالمية، ط. األوىل: ا البشائر دار مكي، الناشر:
ن عبدالعزيز بن ى العبيد، الشيخ: حممد بالقول السديد فيما جيب هلل عل( 2

 الناشر: صول أسئلة وأجوبة بسيطة،حيث وضع على منت ثالثة األمانع، 

 .  هــ1324مكتبة الرشد، ط. األوىل: 



 

 

 

 

، خليل بن وجواب السمؤ يف األصول لثالثةا معرفة إىل الوصول تيسري( 4

 ية.الشبكة العنكبوت علىنشور م إبراهيم العراقي األثري،

 :إعداد، وجواب سمؤال يف الثالثة األصول حشر بتسهيل الطالب افإيق( 3

 بوتية.الشبكة العنكعلى منشور  ،السرحيي الفقيه ابن إبراهيم

 .الداخل العزيز دعب وأدلتها، األصول ثالثة لشروح يقليلي كشاف( 1

عده ، أحسني أبا حممد نب سعد بن اهلل عبد ل،األصو ثالثة لشرح املدخل( 2

  هــ.1322. األوىل: للنشر: عبداحلق آل أمحد اجلزائري، ط

 
 .سريهوتياجلليل عون اهلل املباركة ب الرسالةذه هوهذا أوان الشروع يف شرح 

 

* * * * * 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

  

 

 الرسالة األولى
 من الرسائل الثالث 

 التي سبقت األصول الثالثة 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 [الموضوع األول]



 

 

 

 

 

 :صنف قال امل

 .(1) ِبْسِم اهلل الرَّْحَمِن الرَِّحيِم

 : ب علينا تعلم أرب  سسال أنه جي -َرِحَمَك اهلل-اْعلْم 

 م باألدلة. َنِبيِ ِه، وسعرفة دين اإللاَسْعِرَفةُ اهلل، َوَسْعِرَفُة :َوُهَو ،اْلِعْلُم اأُلوَلى: -

 العم  به. الثانية: -

 الدعوة إليه. الثالثة: -

الرمحن  يُ  َقْوُلُه َتَعاَلى: بسم اهللَوالدَِّل ؛اأَلَذى ِفيِه الصَّْبُر َعَلى الرَّاِبَعُة: -

﴿ :الرحيم                                  

                     ﴾  :[3-1]العصر. 

ِِ ِِ ُحجًَّة َعَلى َخْلِقِه ِإال َلْو َسا َأْنَزَل اهلل»: -رمحه اهلل تعاىل-قال الشافعي  َه

 .(2)« السُّوَرَة َلَكَفْتُهْم

َوالدَِّليُ   ؛ْبَ  الَقْوِل َواْلَعَمِ : الِعْلُم َقَباٌب :-تعاىل رمحه اهلل-َوَقاَل الُبَخاِريُّ

﴿َقْوُلُه َتَعاَلى:                 ﴾  :َدَأ َفَب ،[11]حممد

  َمِ .َقْبَ  الَقْوِل َوالَع ،ِبالِعْلِم

                                                           

 ( يف )خ(: زيادة: )وبه نستعني(.1)

 جة على خلقه إال هي لكفتهم(.( يف )خ( و )ص(: )هذه السورة لو ما أنزل اهلل ح2)



 

 

 

 
  .(لرحيم)بسم اهلل الرمحن ا:  قال املصنف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ربكًا بامسه تعاىل،متوكتابه مستعينًا باهلل،  -رمحه اهلل تعاىل- صنفاستفتح امل 

 . (1) ()بسم اهلل الرمحن الرحيمبـ  قائاًل: أبدأ مصنفي
 ــــــــــ

 ؛(2)كتاب اهلل عز وجلب اقتداء ؛ركة بالبسملةهذه الرسـالة املبا  صـنف امل بدأ

التصــــــــانيف جتري ، وكاتباته ومراســــــــالتهيف م واتباعًا لســــــــنة النيب 

 ن التيمن بالبداءةمل العلم يف ممؤلفاتهم أهوجريًا على ما ســــــــلكه ؛ (4)جمراها

   .(3) بذلك

للترب  واالستعانة  ؛ابه والبداءُة، تكررم سملة والكالم عليها معروٌفوالب

  .(5)ن أبلغ الثناء والذكرعلى البسملة؛ ألنها م صنفملاواقتصر ، هتم بهعلى ما ُي

* * * * * 

                                                           

 (.14ن بن حممد القاسم )تيسري الوصول شرح ثالثة األصول، د. عبداحملس( 1)
 دا سورة التوبة.( فإن كل سورة يف القرآن ابتدأت بالبسملة، ماع2)
ج مهمات العلم احل بن عبداهلل العصيمي، برنامالشرح الصوتي: )تعليقات على ثالثة األصول(، ص( 4)

 هـ.1342السابع باملسجد النبوي 

 (.2مد بن قاسم )حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن حم ( ينظر:3)
 ( املصدر السابق.5)

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

   .(تعلم أرب  سسال  أنه جي ب علينا - َمكَ اهللَرِح -اْعلمْ ) : قال املصنف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وال تكن جاهاًل ،وتعّلم ،(1)اجزم وتيقن، وال تشك وال تتوهم  أي:اعلم( )  

أي: أسأل اهلل أن ينزل  ،(رمحك اهلل) :؛ وأنا أدعو لك بالرمحة قائاًلبأمور الدين
)أنه جيب  (2) عليك رمحته اليت حتصل بها على مطلوبك، وتنجو بها من حمذورك

ة مهم ()أربع مسائلومعرفة  ()تعلم ،حنن معاشر املسلمنينا يلزمأي:  ،(علينا
ٌ وهذه امل؛ شاملة لهيف الدين  غي صأن تهتم بها غاية االهتمام وأن ُت سائل حقي

 .(3) إليها حقيقة اإلصغاء
  ــــــــــ

ة ثالثني يدي رسالة "بلرسائل الثالث املقدمات من االرسالة األوىل هي هذه 

ك بطلب العلم، والعمل الواجبات: وذل األربع ئلملسابيان اوتضمنت "، األصول

الرسالة هذه مية ويف هذا تنبيه على أهى، به، والدعوة إليه، والصرب على األذ

 ،مة وهي: العلمه أيًضا تأصيل ألمور عظيوضرورة تعلمها وتعليمها للناس، وفي

ن ومعرفة دي ،رفة رسولهومع ،معرفة اهلل :عهوعظم شأنه، والذي ِجما ،ومكانته

على األذى فيه، وهذه  والصرب؛ والدعوة إليه ؛والعمل به ؛باألدلة اإلسالم

تلف مقامات ليهم الصالة والسالم، وختاألمور األربعة يقققت يف األنبياء ع

لدين ال يقوم إال ألمور املهمة؛ بل إن هذا اأتباعهم عند اهلل بقدر يققيق تلك ا

تب املرا»: -تعاىل اهلل رمحه- قال ابن القيم ،تحقيق أهله هلذه املهمات األربعب
                                                           

، ط. الثانية: (، الناشر: مدار الوطن للنشر2لراجحي )( شرح األصول الثالثة، عبدالعزيز بن عبداهلل ا1)

 هــ. 1343
 (.14ن بن حممد القاسم )( تيسري الوصول شرح ثالثة األصول، د. عبداحملس2)
 (.11حملسن القاسم )(؛ وتيسري الوصول، د. عبدا14ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاسم )( حاشية 4)

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
 كماله:  أربع، وباستكماهلا حيصل للشخص غاية

 ،ة: تعليمه من ال حيسنهالثالث، وية: عمله بهالثان، و: معرفة احلقأحدها

فإن  ؛نهاية الكمال وهذا.؛ .وتعليمه ،والعمل به ،الرابعة: صربه على تعلمهو

 بإصالح :وكماله ،مكمال لغريه ، نفسهيف ن يكون الشخص كاماًلأالكمال 

 العملية القوة وصالُحاإلميان؛ بفصالح القوة العلمية  ،تيه العلمية والعمليةوَُّق

 الصربب وتوصيته ،عليه هوصرب ،ياهإ بتعليمه :هغري وتكميله ،الصاحلات بعمل

 .(1)«والعمل العلم على

 بع مراتب:جهاد النفس أرف»وقال أيضًا: 

ذي ال فالح هلا وال اهلدى ودين احلق، العلم تإحداها: أن جياهدها على 

 قيت يف الدارين.ه شُمْلمتى فاتها ِعسعادة يف معاشها ومعادها إال به، و

 فمجرد العلم بال عمل ، وإاللعمل به بعد علمهاالثانية: أن جياهدها على 

 إن مل يضرها مل ينفعها.

 وإال كان من يعلمه، ، وتعليمه من اللدعوة إليهاالثالثة: أن جياهدها على 

مه، وال ينجيه من ى والبينات، وال ينفعه علالذين يكتمون ما أنزل اهلل من اهلد

 عذاب اهلل.

، هلل وأذى اخللقلصرب على مشاق الدعوة إىل ااالرابعة: أن جياهدها على 

ن الربانيني، فإن ذه املراتب األربع صار مويتحمل ذلك كله هلل، فإذا استكمل ه

، يعرف احلقى حق أن ُيسمى ربانيًا حتالسلف جممعون على أن العامل ال يست

                                                           

 (.153-1/152( مفتاح دار السعادة )1)



 

 

 

 

دعى عظيمًا يف ملكوت   يفذا وعمل وعلََّم ، فمن علممهعّلوُي، ويعمل به

  .(1) «السماوات

فعل أمر من العلم، و وه :)اعلم( :م، فقالببيان أهمية العل املصنفوبدأ 

 ال يتطرق إليه  الواقع إدراكًا جازمًاوهو: إدرا  الشيء على ما هو عليه يف

ع: العلم، ن املدركات أربعة أنوافالعلم: مايتيقنه اإلنسان؛ أل، (2)شك

معرفة اهلدى م العلف ؛دليله الما قام عليوالعلم ، (4)الوهموالظن، والشك، و

 .(3) بدليله، وما ليس كذلك فجهل وضالل

صغي ملا أن ُي وحث السامع على ،نبيهوكلمة )اعلم( يمؤتى بها من باب الت

ئًا أي: كن متهي؛ ن العلومى مَقْلتهيمؤ ملا سُيلقال، فهي أمر بتحصيل العلم واسُي

الدين: نا من أصول وما قرره املصنف ه ؛لعلوملقى إليك من اومتفهمًا ملا ُي

ويصغى إليه حقيقة  ، ويعتنى به أشد االعتناء،بأن يهتم به غاية االهتمام حقيٌق

  .(5)اإلصغاء

 :(1) هذه الكلمة أمرانبتصدير الكالم ب صنفومراد امل

وال  ،ًاجازم تقاده اعتقادًاجيب اعه الرسالة  هذ: أن تعلم أن ما يفاألمر األول

 .جيوز أن يتطرق إليه الشك

                                                           

 (.4/14( زاد املعاد يف هدي خري العباد )1)

 (.155( ينظر: التعريفات، للشريف اجلرجاني )2)
 (.2لراجحي )( شرح األصول الثالثة، عبدالعزيز بن عبداهلل ا4)
 (.11/132( الدرر السنية يف األجوبة النجدية )3)
 (.2اسم )( حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن حممد بن ق5)
ية، أعده: أبو عمر ح مفرغ منشور على الشبكة العنكبوتسليمان الرحيلي، شرثالثة األصول، شرح ( 1)

 .عبدالصمد بن احلسن



 

 

 

 
مؤتى ي فإن كلمة "اعلم"؛ لةالرساهمية املذكور يف شعر  بأ: أن ُياألمر الثاني

  .اصغي إىل ما يلقى إليه منهم أن يللمتعل لذي ينبغياملهمة ا بها عند ذكر األشياء

هي مجلة خربية، و، بالرمحة لطف ودعاءتهذا  :(رمحك اهلل)قوله: و

يت يقصل بها على فاض اهلل عليك من رمحته الأ منها الدعاء، أي:واملقصود 

هلل لك اهلل: أي: غفر ا معنى: رمحك؛ وقيل: (1)مطلوبك وتنجو من حمذور 

ا أفردت يستقبل منها، هذا إذ ما مضى من ذنوبك، ووفقك وعصمك فيما

ن الذنوب، والرمحة فرة، فاملغفرة ملا مضى مالرمحة؛ أما إذا قرنت الرمحة باملغ

  .(2)ذنوب يف املستقبل ري والسالمة من الوالتوفيق للخ

، كأن باالستجابة ُأخرج يف صورة اخلرب ثقة :رمحك اهلل»قال ابن جنيم: 

 .(4) «جدت فهو ُيخرب عنهاالرمحة و

 مرين:أ يدل علىهذا  :(-هللرمحك ا-)اعلم : املصنف وقول

 .(3)قصد اخلري : عنايته وشفقته باملخاطب واألول

الرمحة  ذا العلم على التلطف، وعلىتنبيه إىل أن مبنى ه: الالثاني

ز وجل العلم بامسه ع اهلُل َنقَر هلذاوباملتعلمني؛ ألنه دعا له بالرمحة، 

                                                           

 .(11سن القاسم ). عبداحمل، دشرح ثالثة األصول تيسري الوصول (1)

ليمان، الناشر: دار (، إعداد: فهد بن ناصر الس12( شرح ثالثة األصول، حممد بن صاحل العثيمني )2)

قاسم  ل، عبدالرمحن بن حممد بنهـــ؛ وينظر: حاشية ثالثة األصو1321الثريا، الرياض، ط. الثانية: 

(2.) 
 (.3/134( البحر الرائق شرح كنز الدقائق )4)

 (.12) ثة األصول، حممد بن صاحل العثيمني( شرح ثال3)



 

 

 

 

﴾    ﴿الرمحن؛ فقال جل وعال: 
ماء وكان العل، (1)

: ثحدييف احلديث جازة من طلب اإلن ملن بعدهم فيوُيروُّوون رُورمحهم اهلل َي

 :علمملعروف عند أهل الا هذا احلديث هو، و(2)(الرامحون يرمحهم الرمحن)

ول حديث مسعته منه ملن بعده: وهو أ اِو يقولكل ر؛ ألن ملسلسل باألوليةبا

لرمحة، ونتيجته الرمحة اعلى بنى هذا العلم سبب ذلك أن م :قال العلماء؛ (4)

على  -رمحه اهلل تعاىل- صنفملانبه هلذا و؛ اآلخرة الرمحة يفلدنيا، وغايته يف ا

وهي دعاء للمتعلم ؛ (حيث قال: )اعلم رمحك اهلل ؛دقيقًا لطيفًا هًاذلك تنبي

  .( 3) كلٌّ مبا يناسبه ملعلم واملتعلم هو الرتاحمألن مبنى التعلم بني ا بالرمحة؛

 أنه جيب عليناأي:  :(تعلم أربع مسائل :جيب عليناأنه ) :املصنف قال

من و آثم؛ تعلمها فإنه، ومن مل يسائلاملهذه  تعلمأن ن-وليس نافلة-وجوبًا 

والكالم  ،(5)كهب ما يثاب فاعله ويعاقب تارواجمثاب؛ ألن ال تعلمها فهو

ري اجلمع الذي كنه قال: "جيب علينا" بضماعلم أنه جيب"، ل"يصح لو قال: 

 ،يع املكلفنييان أن هذا الوجوب على مجبيشمل املتكلم واملخاطب؛ وفائدته 

                                                           

 .[2-1، اآليتان ]الرمحنسورة ( 1)
حلاكم برقم (، وقال: حسن صحيح؛ ورواه ا1223( رواه الرتمذي، باب: الرب والصلة، برقم )2)

 (، وصححه، ووافقه الذهيب.2223)

، يعين: أن الرواة «عنيم رواة، فنقلوه بصيغة معينة، أو حالهو الذي اتفق فيه ال»( احلديث املسلسل: 4)

ظر: شرح صف حال الراوي، أو غري ذلك. يناتفقوا فيه على وصف معني: إما وصف األداء، أو و

 (.14احل العثيمني )املنظومة البيقونية يف مصطلح احلديث، حممد بن ص

 (.14-12رفاعي ) يخ، يققيق وعناية: عادل بن حممد( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش3)

 (.14لراجحي )( شرح األصول الثالثة، عبدالعزيز بن عبداهلل ا5)



 

 

 

 
ملسلمني تعلم أربع يجب علينا حنن معاشر اف ،حرهم وعبدهم ،ذكرهم وأنثاهم

سأل عنها وُيعنى ألنها جيب أن ُي ؛ائلُسميت مسومباحث،  :يعين: (1) مسائل

الثالثة: وبالعلم،  الثانية: العملولعلم، ا؛ وأوىل هذه املسائل األربع: (2) بها

ىل، هلل تعااألذى يف ا الرابعة: الصرب علىومت، ذلك العلم الذي تعلإىل الدعوة 

  سبيل الدعوة إىل العلمعلم، ويفبيل العمل بال، ويف سويف سبيل يقصيل العلم
(4) .    

، ها الوجوبرهذه املسائل اليت سيذككم حاملصنف هنا بأن  ذكروقد 

رمحه اهلل - صنفملقد أخذ ا، وليه دليلعوالوجوب حكم شرعي ال بد أن يدل 

، كلها (3)صة وعامةألربع من أدلة كثرية، خاوجوب العلم بهذه املسائل ا -تعاىل

وأداء ذلك احلق  ، تعاىل، وحبقه على عبادهمتفقة على أنه ال بد من العلم باهلل

، عباده إليه يه، ومن متام ذلك هدايةالذي شرعه إليه على الوجه الذي يرض

العاصني يف  ه بثواب املطيعني وعقابودعوتهم ألداء حقه بذكر فضله وجزائ

ل ذلك على وجوب بالصرب على األذى فيه فد ولن يقوم عبد بذلك إال، الدارين

أو يتم إال به  إن ما ال يتحقق الواجبالعلم، والعمل، والدعوة، والصرب، ف

                                                           

، (24يم الطرابلسي )ي، يققيق وعناية: حممود بن إبراه( ينظر: شرح ثالثة األصول، د. حممد أمان اجلام1)

 هـــ. 1323وىل: الناشر: دار النصيحة، املدينة املنورة، ط. األ

اهلل السليمان، (، اعتنى به: عبدالسالم بن عبد11ان الفوزان )ز( شرح ثالثة األصول، د. صاحل بن فو2)

 هـــ. 1322الناشر: ممؤسسة الرسالة، ط. األوىل: 
  .(24يم الطرابلسي )ي، يققيق وعناية: حممود بن إبراه( ينظر: شرح ثالثة األصول، د. حممد أمان اجلام4)

   (.115، 21)سيأتي بيان هذه األلة ص( 3)



 

 

 

 

 . (1) ه األربع مسائلفهو واجب، وهذا توجيه وجوب تعلم هذ

املسائل األربع أن  هل املقصود: (بع مسائلجيب علينا تعلم أرويف قوله: )

ن منها ما جيب وجوبًا تعلمه؛ أم أ كل أحٍد كلها من العلم العيين الذي جيب على

 على قولني: ؟لى الكفايةجيب تعلمه عما عينيًا، ومنها 

أداؤه  جيبهو ما الواجب العيين، وهنا  وب: أن املراد بالوجالقول األول

 .(2) ربع املسائلمكلف العلم بهذه األ كل جب علىيف على كل مكلف بعينه،

ان أو أنثى، حرًا أو ن أفراد املكلفني، ذكرا كيلزم كل فرد م» :قال ابن قاسم

لم بهذه األربع فيجب على كل فرد منا: الع ..،.عبدًا، تعلم أربع مسائل

هو الواجبات  من هذه املسائل األربع مراد املصنفوعليه يكون ؛ (4)«املسائل

ما كان  هنااملقصود به  (لعلما)فاملسألة األوىل:  :على كل أحد منهااملتعينات 

بالعلم  العمل :يعين ،(لعمل بها) :الثانية الواجبة املسألةو قبيل فرض العني؛من 

 كما أن العلم واجب :العمل الواجب؛ يعين :مراده هنا بالعمل هو، فالواجب

ني وجب عليه أن يعمل هو فرض ع أن كل علٍم :نى، مبعفيكون العمل به واجًبا

 ، وحيثه على العملهو أن يكمل غريه بذلك العلمو :، ووجب عليه أمر ثالثبه

                                                           

ر، ط. األوىل: (، الناشر: مدار الوطن للنش1احل القصري )( إفادة املسئول عن ثالثة األصول، عبداهلل بن ص1)

 هــ. 1323

(؛ 11حملسن القاسم )(؛ وتيسري الوصول، د. عبدا14( حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاسم )2)

ى الشبكة العنكبوتية؛ موقع الشيخ عل(، منشور يف 3) وشرح ثالثة األصول، د. خالد بن عبداهلل املصلح

شد، (، الناشر: مكتبة الر12 بن صاحل الفوزان )وينظر: حصول املأمول بشرح ثالثة األصول، عبداهلل

خ على (، منشور يف موقع الشي4 احلمد )هـــ؛ وشرح ثالثة األصول، محد بن عبداهلل1324ط. األوىل: 

 الشبكة العنكبوتية.

 (.14سم )عبدالرمحن بن قا ( حاشية ثالثة األصول،4)



 

 

 

 
 الدعوة إليه واجبةكون تفالعلم الواجب  ليه(؛، وهي املسألة الثالثة )الدعوة إبه

َعلََّم على َمْن َتالدعوة جتب  إمنا، ووة إليه مستحبةالدعلعلم املستحب ، واأيضًا

منا  الشرع إوكل أمٍر يف ،تطاعة شرط هنا يف الوجوبأن االس ، مبعنىالعلم وَقِدر

اء أوذي األنبيوقد ، ألذىتم الدعوة الواجبة إال مع اتوال ؛ هو مقيد باالستطاعة

حينئٍذ ال و،  وأحرىأوىل من باب ممن دونهفاخللق، أفضل وهم  ،واملرسلون

تم ما ال ية الرابعة، ووهي املسأل، ألذى فيهاا تتم هذه الدعوة إال بالصرب على

، عاىلألذى يف الدعوة إىل اهلل تا ال بد من الصرب علىف، الواجب إال به فهو واجب

      ﴿: ما قال تعاىلهلل نبيه بأن يصرب كولذلك أمر ا

﴾
(1()2). 

يشمل الوجوب العيين  ما :هنا املقصود به الوجوب ها: أن القول الثاني

كل  سمني: قسم عيين علىهذا الوجوب ينقسم إىل ق؛ ف(4)والوجوب الكفائي

مة وليس على الثاني: جيب على عموم األوفرد إذا بلغ التكليف وجب عليه، 

، (3)وفرض كفايةفرض عني  إىل ائل األربع تنقسموهذه املس أفرادها بأعيانهم،

يدخل يقت الواجب  ن املسائل األربع، منها مام صنفما ذكره املعليه يكون و

األوىل، وهي  ففي املسألة: لكفائيالعيين، ومنها ما يدخل يقت الواجب ا

                                                           

 .[45، اآلية ]األحقافسورة ( 1)
 نشور على الشبكة العنكبوتية.( شرح األصول الثالثة، أمحد بن عمر احلازمي، م2)
 (.14يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش4)

ثري، ط. ناشر: دار ابن األ(، ال14بن حممد الغنيمان ) ( ينظر: احملصول من شرح ثالثة األصول، عبداهلل3)

 هــ.1322األوىل: 



 

 

 

 

هو معرفة ثالثة  ،نتعلمه وجوبا عينيًا فما ذكره واجب علينا أن )العلم(

ة ه املعرفد نبيه، هذبد دينه، ومعرفة العبلعاألصول؛ معرفة العبد ربه، ومعرفة ا

جب فيه أن حيصله العبُد لواابل يه التقليد، فمثل هذا العلم ال ينفع ف ة،واجب

 ، فهو فرض عني،على اإلنسان بعينه تعنيما ي :منهف ،العملأما و؛ (1)بدليله

 عيين، ا ما هو فرٌضمنه :اهلل جل وعال ومنه ما هو فرض كفاية؛ والدعوة إىل

حد حبسب الشيء صرب يكون متعينًا على كل أكفائي؛ وال ومنها ما هو فرٌض

 .(2) الذي يلزمه فيه

* * * * * 
 

                                                           

 (.13يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش1)

(؛ وشرح ثالثة 24، 12، 12بن حممد الغنيمان ) ( ينظر: احملصول من شرح ثالثة األصول، عبداهلل2)

 (.12-12األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الشيخ )



 

 

 

 
ِه، وسعرفة ُة اهلل، َوَسْعِرَفُة َنِبيِ َسْعِرَف :َوُهَو ،ْلُماأُلوَلى: اْلِع) : قال املصنف

  .(دين اإللام باألدلة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهو معرفة  ،(العلم) اليت جيب تعلمها األربعمن تلك املسائل  ()األوىل 

ثالثة معرفة هو( ) العلم الذي جيب تعلمه على كل أحد)و(  اهلدى بدليله
 )ومعرفة، حممد  ()ومعرفة نبيهبأمسائه وصفاته، ( )معرفة اهلل :األصول

 ،رَسل، والرسالةل، واملرِسمعارف: امل فشملت ثالث ،دين اإلسالم باألدلة(
رمحه -ص وخإمجااًل وتفصياًل،  صنفوهي: األصول الثالثة اليت سيتكلم عنها امل

 ي، وهاإلسالم اليت ال يقوم إال عليها هذه األمور، ألنها هي أصول -اهلل تعاىل
، يه وعرف نب جل وعال، والعبد إذا عرف ربه ،سأل العبد عنها يف قربهاليت ُي

 له دينه. َل، كُمدين اإلسالم باألدلةوعرف 
  ــــــــــ

أ هنا بذكر املسألة ا تعلم أربع مسائل، وبدذكر املصنف فيما سبق أنه جيب علين

اليت  عفأول املسائل األرب (،األوىل: العلمال: )قاألوىل من تلك املسائل، ف

طلق ؛ ألن العلم إذا ُألشرعياملراد بالعلم هنا: العلم اوالعلم،  :علينا تعلُّمهاجيب 

ه العلم الشرعي الذي فاملراد ب -ف الصاحل أي: يف القرآن والسنة ولسان السل –

اء به وهو: العلم الذي ج؛ (1)ن أمر دينهمفيد معرفته ما جيب على املكلف ُت

  من اهلدى ودين احلق. النيب 

 سمني: إىل ق ينقسم العلم الشرعيو

علمه، وهو طلب لى من تقوم بهم الكفاية تعلم كفائي جيب ع: القسم األول

 ،ع املسائل الفقهيةكتفاري؛مه فرض كفايةما يكمل به الدين، والعلم الذي تعل

                                                           

 (.14سم )دالرمحن بن قا( حاشية ثالثة األصول، عب1)

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

 فهذا ليس ،قشة األدلةومنا ،ومعرفة اخلالف ،واالطالع على أقوال العلماء

ر يف حق وم به من أهل العلم صابواجب على كل مسلم، فإذا وجد من يق

  الباقني سنة.

يصح به دينه، وهو لعلى كل مكلف تعلمه  علم عيين جيب: والقسم الثاني

و يف األعمال، أو يف أإال به، سواء يف العقائد،  يقوم دين املرءيستقيم وما ال 

جتنابه من احملرمات، اإلسالم، وما جيب ا أركانو ،كأصول اإلميان ،األقوال

إال به فهو واجب  بحنو ذلك مما ال يتم الواجووما جيب فعله من الواجبات، 

 .(1) عليه العلم به

العلم ما يقوم به  نجيب أن يطلب م»: -عاىلت رمحه اهلل-قال اإلمام أمحد 

صالته وصيامه،  :ه جهلهالذي ال يسع :دينه، قيل له: مثل أي شيء؟ قال

 .(2) «وحنو ذلك

 وجبلمِ الَعمُل به لَّ ما وَجَب على الـُمْسهو أنَّ ك :العلم الواجب وحد

 ، قال(4)لعمل به واجبكل ما وجب العمل به فتقدم اف ؛عليِه أن ُيقدِّم العلَم به

يَّة َوُهَو َماِه ،َواِحد ن االميان فرض على كلإف»: -تعاىل رمحه اهلل-ابن القيم

ثمَّ شرائع  ،اْلعلِم َواْلَعَملَصوَّر وجود االميان اال ِبتَفَلا ُي ،عملمركبة من علم و

                                                           

بن قاسم ارمحن (؛ وحاشية ثالثة األصول، عبدال41: )( ينظر: جامع بيان العلم وفضله، البن عبد الرب1)

(14.) 

  (.525/ 1( الفروع، البن مفلح: )2)

مة الشيخ صيمي، على شرح ثالثة األصول، للعال( فوائد من تقريرات الشيخ صاحل بن عبداهلل الع4)

  ر على الشبكة العنكبوتية.ابن باز رمحه اهلل، مفرٌغ، ومنشوعبدالعزيز 



 

 

 

 
؛ «بَها معرفتها َواْلعلم ال بعدإسلم َوَلا ُيمكن اداؤها كل ُم االسالم َواِجَبة على

 يسع ال عني فرض همن ضرٌب :ضربان علمهت املفروض العلم»وقال أيضًا: 

  أنواع: وهو ،جهله مسلمًا

 ،كتبهو ،ومالئكته ،باهلل ناالميا :اخلمسة الميانا صولأ ُمْلِع األول: النوع

 ،مياناال باب يف يدخل مل اخلمسة بهذه يمؤمن مل نم فإن ،االخر واليوم ،ورسله

  .هاب والعلم معرفتهاعن  فرُع صولاأل بهذه ميانفاإل ،املمؤمن اسم يستحق وال

 من عبدال خيص ما ُمْلِع نهام والالزم اإلسالم، عشرائ ُمْلِع :الثاني النوع

 وتوابعها ،الزكاةو ،واحلج ،والصيام ،والصالة ،الوضوء كعلم ،فعلها

   .ومبطالتها وشروطها

 ئعوالشرا الرسل عليها تاتفق اليت ؛اخلمس رماتاحمل ُمْلِع :الثالث النوع

 ﴿ :تعاىل قوله يف ةاملذكور وهي اإلهلية، والكتب              

                                        

    ﴾
(1).    

 لناسا وبني بينه يقصل ليتا واملعاملة املعاشرة محكاأ ُمْلِع :الرابع النوع

 الناس حوالأ اختالفب خيتلف النوع هذا يف والواجب ،وعمومًا خصوصًا

 ههلأ مع الرجل على جبكالوا رعيته مع مامإلا على الواجب فليس ،ومنازهلم

 كامحأ تعلم من لتجاراتا ألنواع نفسه َبنَص نم على الواجب وليس ،وجريته

                                                           

 .[44عراف، اآلية ]األسورة ( 1)



 

 

 

 

  .(1)أ.هـ «ليهإ احلاجة تدعو ما اال يشرتي وال يبيع ال من على كالواجب البياعات

ة وهو معرفة اهلل، ومعرف) :وفسره بقوله ،العلم هناملراد باقد عيَّن املصنف و

 ،الذي هو الشرعيعلم كل الاملراد ليس ف ،(نبيه، ومعرفة دين اإلسالم باألدلة

إلطالق؛ فإنه وهذا أشرُف علٍم على ا، (2)ثوإمنا املراد به هذه املعارف الثال

لثالث اوهذه املعارف ، (4) دينه، ورسولهيتضمن معرفة اهلل وصفاته وأفعاله، و

؛ ووجه كونها كلف تعلمه ليصح به دينهمن العلم العيين الذي جيب على كل م

ة  جل وعال أمرنا بالعباد األمر بالعبادة؛ فإن اهلليفمما جيب تعلمه؛ أنها مندرجة 

         ﴿ وخلقنا هلا، كما قال تعاىل:

 ﴾
﴾     ﴿، وقال تعاىل: (3)

 ؛(5)

 أمور: واإلتيان بالعبادة متوقف على ثالثة

 ل جالله.ل له العبادة، وهو اهلل ج: معرفة املعبود الذي ُتجعأحدها

بادة؛ فإن العقول ال ُف مبا جيب له من الععرِّ: معرفة املبلغ عنه املوثانيها

ومرشد  ،اــيل يدهلن حق؛ بل هي مفتقرة إىل دلــا جيب هلل مــتستقل مبعرفة م

 يرشدها.

 َتعبَّد املعبود بها.: معرفة الكيفية اليت ُيوثالثها

أما األصل بود، فهو معرفة اهلل؛ وفأما األصل األول، وهو معرفة املع

                                                           

ن بن (، يققيق: عبدالرمحن بن حس333-1/332ادة )مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلر( 1)

 هـــ.1342ار عامل الفوائد، ط. األوىل: قائد، مطبوعات جممع الفقه اإلسالمي، الناشر: د

حل بن (؛ وشرح ثالثة األصول، صا11اهلل الراجحي )( ينظر: شرح األصول الثالثة، عبدالعزيز بن عبد2)

 (.13عبدالعزيز آل الشيخ )
 (.1/213مفتاح دار السعادة، البن قيم اجلوزية )( 4)
 .[21، اآلية ]البقرةسورة ( 3)
 .[51، اآلية ]الذارياتسورة ( 5)



 

 

 

 
؛ وأما األصل ود، فهو معرفة الرسول الثاني: وهو معرفة املبلغ عن املعب

مر بالعبادة ألهو معرفة الدين؛ فصار االثالث: وهو معرفة كيفية العبادة، ف

كل أمر يف الكتاب لتوقف العبادة عليها، و شاماًل لألمر بهذه األصول الثالثة؛

 .(1) والسنة بالعبادة فهو أمر بها

ين اإلسالم ، ومعرفة نبيه، ومعرفة دمعرفة اهلل :وهو: )قال املصنف

 ى السكون والطمأنينةضد اإلنكار، وتعود إىل معن :واملعرفة يف اللغة: (باألدلة
ليه، خبالف يف النفس يقتضي سكونها إ ، ويستند ذلك إىل أن ثبوت املعنى(2)

عنى العلم، من ؛ وهذا األصل ينطبق على م(4) مامل يثبت يف النفس فإنها ُتنكره

فقد عرفه، ومن عرفه  بشيء َممن عِلنفس، فجهة أنه ثبوت املعلوم ويقققه يف ال

ما ُيفسرون العلم بالعلم، كللغة املعرفة به، وهلذا ُيفسر أهل ا َمفقد عِل

اهلل  قالورد يف القرآن،  وهذا باملعرفة، لعلماهنا  املصنففسَّر ، وقد (3)باملعرفة

﴿ تعاىل:                                       

                                                           

 ا جيب هلل تعاىل على العبيد، البنالقول السديد فيمكتاب على  عصيميال حل بن عبداهللتعليقات الشيخ صا( 1)

جلزائري، النسخة بن حممد اافرغها: سامل  (، وهي عبارة عن جمموعة من الدروس العلمية،3مانع )

 الشبكة العنكبوتية.  راجع الشيخ التفريغ(، منشور علىاإللكرتونية اخلامسة، )دمج لست تعليقات، ومل ي
 (. 242( ينظر: معجم مقاييس اللغة، البن فارس )2)
الفوائد، ط.  (، الناشر: دار عامل15بداهلل بن حممد القرني )( املعرفة يف اإلسالم مصادرها وجماالتها، د. ع4)

 هـــ.1312األوىل: 
(: "علمت الشيء 12/312أيضًا ) (: " العرفان: العلم"؛ ويف اللسان2/241( جاء يف لسان العرب )3)

 أعلمه علمًا: عرفته".



 

 

 

 

  ﴾
 ﴿: ثم قال ،﴾ ﴿ في األول قال:، ف(1)

   ﴾ قال ، نى واحدعلم، فدل على أنهما مبعأصدق أو أخرب عن املعرفة بالف

هو اعتقاد الشيء واقعان على معنى واحد، و العلم واملعرفة امسان" ابن حزم:

ني العلم ق بقد ُيفرَّ؛ و(2)«لشكو  عنهاعلى ما هو عليه وتيقنه وارتفاع 

إلمجالي، املستند إىل ايف اتفاقهما يف املفهوم اوجه ال ينلكن على واملعرفة، 

ني تفسري العلم واملعرفة، فال تنايف ب ثبوت معنى يف النفس هو حقيقة العلم

عنى خيتص به ن يكون لكل منهما مع ذلك مباملعرفة، واملعرفة بالعلم؛ وبني أ
فهي لف األلفاظ،  اللغة العربية، بل ختتالتحقيق ال ترادف يف؛ ألنه على (4)

ذي دل عليه ى لفظ يف بعض املعنى التشرت  يف أصل املعنى، ويزيد لفظ عل

وهو إدرا   ،رفة يف املفهوم اإلمجاليلم واملعمع اشرتا  الع؛ ف(3) اللفظ

عني الشيء مفصاًل عما ب العلم؛ ألنها علٌم املعرفة أخص منفإن  ؛املعلومة

، هيد متييز املعلوم من غريرفة ُيففلفظ املع؛ والعلم يكون جمماًل ومفصاًلسواه، 

وبه  ؛(5) علومخر من التخصيص يف ذكر املولفظ العلم ال يفيد ذلك إال بضرب آ

قد و، لمعرفة دون العيف اختياره لفظ امل -عاىلرمحه اهلل ت-عرف دقة املصنف ُي

                                                           

 .[131، اآلية ]البقرةسورة ( 1)
 (.5/13( الفصل يف امللل واألهواء والنحل )2)
وائد، ط. (، الناشر: دار عامل الف11. عبداهلل بن حممد القرني )د ( املعرفة يف اإلسالم مصادرها وجماالتها،4)

 هـــ.1312األوىل: 
ز آل الشيخ لدروس العلمية، صاحل بن عبدالعزي( األجوبة والبحوث واملدارسات املشتملة عليها ا3)

(3/421.) 
 (.24( ينظر: الفروق اللغوية، ألبي هالل العسكري )5)



 

 

 

 
عث معاذا رضي اهلل ملا ب ن رسول اهلل : أابن عباس جاء يف حديث 

فليكن أول ما  إنك تقدم على قوم أهل كتاب،)اليمن، قال:  إىلعنه تعاىل 

م أن اهلل قد فرض عليهم ، فأخربهإذا عرفوا اهللفتدعوهم إليه عبادة اهلل، 

فرض عليهم  علوا، فأخربهم أن اهللمخس صلوات يف يومهم وليلتهم، فإذا ف

نهم وتوق كرائم فإذا أطاعوا بها، فخذ م زكاة من أمواهلم وترد على فقرائهم،

 .(1)(أموال الناس

 :لعلم واملعرفة، فقالالفروق بني ا - تعاىلرمحه اهلل– ابن القيموقد ذكر 

ب ل حدها: أن املعرفةأ عرفة من وجوه ثالثة:والفرق بينه )أي: العلم( وبني امل»

علم خاص  إلميان إىل اإلحسان، وهي:ونسبة العلم إليها كنسبة ا ،العلم

هي العلم الذي  فةأن املعر والثاني:؛ علقها أخفى من متعلق العلم وأدقمت

 والثالث: أن ؛هي علم تتصل به الرعايةفيراعيه صاحبه مبوجبه ومقتضاه، 

حبها أن  ميكن صاة األمور الوجدانية اليت الشاهد لنفسها، وهي مبنزل املعرفة

لم، واهلل سبحانه كشف املعرفة أمت من كشف العو ،يشك فيها وال ينتقل عنها

 :د أهل هذا الشأنلعلم واملعرفة عنني اوالفرق ب»وقال أيضًا:  .(2)«وتعاىل أعلم

 ، فال يطلقونه ومقتضاهمبوجبلذي يقوم العامل العلم اأن املعرفة عندهم هي 

هلل، با من كان عاملًا يصفون باملعرفة إال ال رفة على مدلول العلم وحده، بلاملع

هلل تشهد له ا وقواطعها، وله حال مع اوبالطريق املوصل إىل اهلل، وبآفاته
                                                           

(؛ ورواه 1353، برقم ) تمؤخذ كرائم أموال الناس يف الصدقةاة، باب: ال( رواه البخاري، كتاب: الزك1)

 (.41ني وشرائع اإلسالم، برقم )مسلم، كتاب: اإلميان، باب: الدعاء إىل الشهادت
 (.2/322( مدارج السالكني )2)



 

 

 

 

ته وأفعاله، ثم  سبحانه بأمسائه وصفاباملعرفة، فالعارف عندهم من عرف اهلل

نسلخ من أخالقه له يف قصوده ونياته، ثم ا املته، ثم أخلصصدق اهلل يف مع

على أحكام  م صربثوأدرانه وخمالفاته،  الرديئة وآفاته، ثم تطهر من أوساخه

إليه  د الدعوة، ثم جرَّاتهعا إليه على بصرية بدينه وآيثم داهلل يف نعمه وبلياته، 

هم ومواجيدهم وأذواقآراء الرجال وحده مبا جاء به رسوله، ومل يشبها ب

من اهلل أفضل  ما جاء به الرسول عليه ومقاييسهم ومعقوالتهم، ومل يزن بها

ي به غريه على مف على احلقيقة، إذا ُسصلواته، فهذا الذي يستحق اسم العار

 .(1)«الدعوى واالستعارة

 :ًا هي العلم، وهوا أن نتعلمها وجوبًا عينيإذًا املسألة األوىل مما جيب علين

صل األول؛ ومعرفة هلل جل جالله، وهذا هو األمعرفة ا ،معرفة ثالثة األصول

هذا األصل ومعرفة دين اإلسالم، و ، وهذا هو األصل الثاني؛النيب 

حديث الرباء بن عازب  نها العبد يف القرب، كما يفأول ما ُيسأل ع؛ ألنها الثالث

والن فيق ،َلكان فيجلسانهَم  -يف قربه أي املمؤمن-فيأتيه )مرفوعًا وفيه:  

يقول: ديين ؟ فالن له: ما دينكله: من ربك؟ فيقول: ربي اهلل، فيقو

رسول اهلل ول هو الرجل الذي بعث فيكم؟ فيق له: ما هذا اإلسالم، فيقوالن

ه وصدقت، رأت كتاب اهلل فآمنت ب، فيقوالن له: وما علمك؟ فيقول: ق

جلنة، وافتحوا اجلنة، وألبسوه من ا نفينادي مناد أن صدق عبدي، فأفرشوه م

ه أن ُيثبَّت حري بفبأدلتها،  ومن كان يعرف هذه األصول، (2)(له بابًا إىل اجلنة

                                                           

 (.4/411( املصدر السابق )1)
؛ «سنادهذا حديث صحيح اإل» عب:الش(، وقال البيهقي يف 13543( رواه اإلمام أمحد يف املسند برقم )2)



 

 

 

 
 فجاللتها من جهتني: ؛عند سمؤال امللكني يف قربه

 العقاب بها.األول: يف الدنيا؛ لتعلق الثواب و

 . (1)لثالث يف القرب بهذه املعارف ا والثانية: يف القرب؛ لتعلق السمؤال

ًا فيد: أن مامل يكن مبني(، وهذا ُيالم باألدلةومعرفة دين اإلسقال املصنف: )

احلاصلة  ن العلم هو املعرفة؛ فإن الناس ال خيتلفون أ(2)على دليل فليس علمًا 

، هحلق بدليل؛ فال بد من معرفة ا(4) تقليدهو  عن الدليل، وأما بدون الدليل فإمنا

 ،ن يأخذ دينه باألدلةإلنسان أعلى اوأن  ،لهوفيه إشارة منه إىل ذم التقليد وأه

 عتقادها بدليلها.سائل اليت جيب ارفة امل، فال بد من معواحلجج القاطعة

 :وهي ،الداللة من ،عيل مبعنى: فاعلفهو واألدلة: مجع دليل، و

ختلف يف املراد باألدلة وا، صل إىل املطلوباإلرشاد، فالدليل هو: املرشد واملو

ب والسنة رعية ليس غري، وهي: الكتا، فقيل: املراد بها األدلة الشهنا

 دلة من كالم اهللن تعرف ربك ونبيك ودينك باألأ فيكون املراد:واإلمجاع، 

بل باألدلة من  ، بالرأي وال بقول فالن، اله وكالم رسول جل وعال،

                                                           

 تج بهم يف الصحيح".(، وقال: "حديث حسن، رواته حم5221وأورده املنذري يف الرتغيب والرتهيب )

 (.44/544ينظر: املوسوعة احلديثية، مسند اإلمام أمحد )

 ى العبيد، البن تعاىل علالقول السديد فيما جيب هللكتاب لى لشيخ صاحل بن عبداهلل العصيمي عاتعليقات  (1)

ئري، النسخة ، فرغها: سامل بن حممد اجلزا(، وهي عبارة عن جمموعة من الدروس العلمية5مانع، )

 اإللكرتونية الثانية.
 (.3( شرح ثالثة األصول، د. عبدالعزيز الريس )2)
، الناشر: حي(، يققيق: حممد أمجل اإلصال1/11جلوزية )( أعالم املوقعني عن رب العاملني، البن القيم ا4)

 هــــ.1342دار عامل الفوائد، ط. األوىل: 



 

 

 

 

 من أعم من أن يكون نصًا هذا الدليلقيل: إن و؛ (1)اآليات واألحاديث

األدلة ف؛ (2)س أو قيا ،، أو إمجاعالقرآن، أو من سنة، أو من قول صاحب

ية مشاهدة؛ وأدلة مسعية : أدلة خلقنوعانرسالة التوحيد والدين والالدالة على 

ن  عز وجل إليه األنظار مفهي ما لفت اهلل :املشاهدة اخللقيةفأما األدلة ؛ متلّوة

دق ما جاءت به والسفلية، الدالة على ص اآليات السماوية واألرضية، العلوية

من دين  وصحة ما جاء به النيب  ،عليهم الصالة والسالم الرسل

 ؛وحي من كتاب أو سنةما ثبت بال ي: فهلسمعيةوأما األدلة املتلّوة ااإلسالم؛ 

: املصنف وله عن الطريقني مجيعًا، فقتوصل إىل صحتاإلسالم ُي وديُن

تفكر والتأمل يف عن طريق النظر والأي:  ، يشمل هذين النوعني :)باألدلة(

لدالة على صحة هذا ألدلة السمعية املتلوة ااألدلة اخللقية؛ وعن طريق النظر با

باب دلة يف وال شك أن أعظم األ، (4) ريالدين القويم، وأنه من لدن حكيم خب

، فاألدلة السمعية (3)  وكالم رسوله هالمهو ك جل وعال معرفة دين اهلل

                                                           

، عبدالرمحن ؛ وينظر: حاشية ثالثة األصول(22)  ابن بازعبدالعزيز بن عبداهلل( شرح ثالثة األصول، 1)

ة، (؛ وشرح األصول الثالث24جلامي )(؛ وشرح ثالثة األصول، د. حممد أمان ا11بن حممد بن قاسم )

(؛ 12، د. عبداحملسن القاسم )(؛ وتيسري الوصول شرح ثالثة األصول24صاحل بن فوزان الفوزان )

لثالثة (، وإيقاف العقول بشرح ا11احل الفوزان )وحصول املأمول بشرح ثالثة األصول، عبداهلل بن ص

 .هــ1341: لثالثةا. ط اجلزائر، لنبوي،ا املرياث دار: الناشر(، 2األصول، عبيد بن عبداهلل اجلابري )
 .(13لشيخ )ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل ا( شرح 2)
يمني ول، حممد بن صاحل العثشرح ثالثة األصينظر: ؛ و(42شرح األصول الثالثة، د. خالد املصلح ) (4)

الثة ؛ وإفادة املسئول عن ث(124 الغنيمان )واحملصول من شرح ثالثة األصول، عبداهلل (؛21، 12)

 (.11 )األصول، عبداهلل بن صاحل القصري

الناشر:  ،(2/532) د. عبدالرمحن بن سليمان الشمسان تنبيه العقول إىل كنوز ثالثة األصول، تأليف: (3)



 

 

 

 
 . (1)الشرعية مقدمة على األدلة العقلية 

 ةومعرف اهلل، معرفة :لاألصو بالثالثة تعلقةم هي هل :(باأَلدلة): قولهو

 وجهانيه ف ؟فقط اإلسالم دين ةمبعرف متعلقة أنها أم ؟اإلسالم دين ومعرفة نبيه،

تعود على لة( )باألدإن قوله:  :أن يقاليحتمل ف ،(2) النص تفسري يف حمتمالن

لى أقرب مذكور؛ عدة يف اللغة: عود الضمري ع؛ ألن القامعرفة دين اإلسالم

ومعرفة  معرفة اهلل ) َشَرح األصلني األولني -ىلتعارمحه اهلل -املصنف وألن 

 ل:، قان األصل الثالثبيَّوملا  ،األدلة(دون أن يذكر كلمة: )ب( رسوله 

)معرفة  :ع قولهفجعل كلمة )باألدلة( م ،(معرفة دين اإلسالم باألدلة وهو:)

الضمري للمعارف  عود :األظهرآلخر وهو اواالحتمال ؛  دين اإلسالم(

بيه باألدلة، ومعرفة اهلل باألدلة، ومعرفة ن الثالث، فيكون تقدير الكالم: معرفة

 أن بني فرَق الأثر معترب؛ ف واخلالف ال يرتتب عليه، (4) دين اإلسالم باألدلة

ن عرفة ديمب متعلًقاكون أو ي معارف بالثالث امتعلًق (باألدلة) يكون قوله:

؛ ولكن يظهر ةقبله من املعارف وزياد اإلسالم؛ ألن دين اإلسالم يتضمن ما

 بآخرها فقط؛لثالثة ال املعارف ادلة( يتعلق بجلار واجملرور يف قوله: )باألأن ا

                                                           

 هـــ.1342دار العقيدة، ط. األوىل: 
ريوت، ط. (، الناشر: دار اللمؤلمؤة، ب22محد مامي )بلوغ املأمول بشرح الثالثة األصول، عصام بن أ (1)

 هــ.1343األوىل: 
قعه على الشبكة زمي، الشريط الثالث، منشور يف موشرح ثالثة األصول، أمحد بن عمر احلا ( ينظر:2)

 العنكبوتية.
ج مهمات العلم احل بن عبداهلل العصيمي، برنامالشرح الصوتي: )تعليقات على ثالثة األصول(، ص (4)

 هـ.1342السابع باملسجد النبوي 



 

 

 

 

ه فيه؛ ولكنه راد حصرمبعرفة دين اإلسالم ال ُي اجلار واجملروراملصنف تعليق و

وإال فمعرفة  ور به،وتعليق اجلار واجملر عهام أكثرها فروعًا فناسب ذكر األدلة

لب اقرتان هذه هنا من طواملراد  ؛(1) األدلةاألصول الثالثة ال بد من اقرتانها ب

وجه اجلزم، ألنها مبنية  عتقاد العبد اإلميان بها علىا باألدلة:الثالث املعارف 

ذه املعارف الثالث العبد أصول ما يتعلق به على أدلة شرعية معتربة، فإذا اعتقد

ل أحد تعلم األدلة انه، ال أنه ُيطلب من كعلى وجه اجلزم كفاه ذلك يف صحة إمي

  .(2)لق على التفصيل؛ لتعذر ذلك يف عموم اخل

معرفة دين ) ااًل على قول املصنف هنا:استشك ورد بعض الشراحوقد أ

 لة، فتكليفه بأخذ العلم مناألد  ال يدرالعامي  من جهة أن(؛ اإلسالم باألدلة

مذهب وهلذا كان ؛ (4) مبا ال ُيطيقهله ليف األدلة وفهمها، واستنباطه منها؛ تك

العتقاد، أي: بدون ن املقلد لغريه يف مسائل اصحة إميا أهل السنة واجلماعة

فمن اعتقد دين ؛ يهحلق اعتقادًا جازمًا ال شك فامعرفة الدليل؛ إذا اعتقد 

؛ (3)معرفة األدلةه يه كفاه ذلك، وال جيب علياإلسالم اعتقادًا جازمًا ال تردد ف

                                                           

 (.5بداهلل العصيمي )ع تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بنينظر:  (1)
ج مهمات العلم احل بن عبداهلل العصيمي، برنامالشرح الصوتي: )تعليقات على ثالثة األصول(، ص (2)

 هـ.1342السابع باملسجد النبوي 

بدالعزيز الباتلي ي؛ وشرح ثالثة األصول، خالد بن ع( ينظر: شرح ثالثة األصول، أمحد بن عمر احلازم4)

 (. 11زيز الريس )ثة األصول، د. عبدالع(؛ وينظر: شرح ثال13)
ثني، (، يققيق: جمموعة من الباح1/241لسفاريين )( ينظر: لوامع األنوار البهية، حملمد بن أمحد ا3)

مني ة، حملمد بن صاحل العثيهـــ؛ وشرح العقيدة السفاريني1342الناشر: دار التوحيد، ط. األوىل: 

 (.114، د. ناصر بن عبدالرمحن اجلديع )ه(؛ والتقليد يف باب العقائد وأحكام442)



 

 

 

 
معرفة دين هنا: ) بعض الشراح قول املصنف َلمَح :االستشكالولتاليف هذا 

اس هذه األصول الثالثة، وهي ُم النوجه ملن ُيَعلِّعلى أنه م(؛ اإلسالم باألدلة

بينها للعامي ين اإلسالم، فعليه أن ُيمعرفة اهلل، ومعرفة رسوله، ومعرفة د

دلة واستحضارها، وإمنا العامي ال يلزمه معرفة األفباألدلة؛ ليحصل له اجلزم؛ 

ن قول وذهب آخرون إىل أ؛ (1)عتقادًا جازمًاا جيب عليه أن يكون اعتقاده ذلك

فدليل العامي  ملتعلم، فإن كان عاميًااملصنف: )باألدلة(: خيتلف باختالف ا

ين فدليلهم الكتاب وأما من عداه من اجملتهد قول العامل اجملتهد املوثوق بعلمه؛

يعترب  لذي يثق فيهاتباع العامي للعامل او ؛والسنة وما ُعلم من األدلة الشرعية

ن املصنف يقول: إن د دلياًل عند العامي؛ فكأاتباعًا للدليل؛ ألن قول العامل يع

لنسبة لغري العامل، لشرعية املعروفة، وأما باالعامل يعرف دين اإلسالم باألدلة ا

أن االستشكال  -واهلل أعلم–يظهر و، (2) لهوهو العامي، فقول العامل يعد دلياًل

 واجبًا،الدليل عرفة ن املصنف جعل م؛ أل واردرياملورد على كالم املصنف غ

ب ملن استطاع أن ؛ ومعرفة الدليل إمنا جت(4)ومل جيعله شرطًا يف صحة اإلميان

عتقد يلكنه و ،الدليل همكنه فمل ميأو  لدليل،فالعامي إذا كان ال يعرف ا ؛ُيدلل

فمن اعتقد دين ، مسلم فهو ،د من دون اهللوحدانية اهلل، ويعتقد بطالن ما يعب

أمرت أن ): يه كفاه ذلك؛ لقول النيب اإلسالم اعتقادًا جازمًا ال تردد ف

؛ ففيه (ا جئت بهال اهلل، ويمؤمنوا بي ومبأقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إ

                                                           

 (. 12ي )( شرح ثالثة األصول، خالد بن عبدالعزيز الباتل1)
 (.12، 12( شرح ثالثة األصول، د. عبدالعزيز الريس )2)
 (.14( شرح ثالثة األصول، د. عبدالعزيز الريس )4)



 

 

 

 

، وليس فيه اشرتاط يق مبا جاء به النيب داللة ظاهرة على أنه ُيكتفى بالتصد

 رمحه اهلل-عبد الرمحن أبا بطني  يخ عبد اهلل بنقال الش، (1)املعرفة بالدليل 

، وال م بالدليلرفة التوحيد وأركان اإلسالمعفرض على كل أحد »: -تعاىل

كان يعتقد وحدانية  لذي ال يعرف األدلة، إذاجيوز التقليد يف ذلك، لكن العامي ا

، واجلنة والنار، ، ويمؤمن بالبعث بعد املوتالرب سبحانه، ورسالة حممد 

اطلة وضالل، فإذا تفعل عند هذه املشاهد ب ويعتقد أن هذه األمور الشركية اليت

رتجم بالدليل، ك فيه فهو مسلم، وإن مل يكان يعتقد ذلك اعتقادًا جازمًا ال ش

ليس ؛ ف(2)«نى غالبًا، فإنهم ال يفهمون املعلألن عامة املسلمني ولو لقنوا الدلي

دليلها، بل إجياب معرفة كل مسألة ب :مقصود املصنف يف ذكر معرفة األدلة

سالم ثابت بأدلة ن الذي آمن به، وهو اإلمقصوده: وجوب اعتقاد العبد أن الدي

ختتلف ض كفاية، وهي فررفة التفصيلية فهي أما املعمقطوع بها؛  إمجالية

ب على من دونهم؛ لعامل واملفيت ليس كالواجفما جيب على اباختالف اخللق، 

بنية على أصول أن يعرف أن هذه املعارف م ي جيب عليهلعامملقصود أن افا

واجب عليه مناسٌب ، وأما غريه فإن اللمًاوإن مل ُيحط بها ع ،شرعية صحيحة

 ية،املعرفة اإلمجال منا هي:إ على كل أحد هناواجبة الاملراد باملعرفة ف حلاله؛

عوام الو، حد من املسلمنيواجبة على كل أ املعرفة هذهفاليت هي معرفة العامة، 

                                                           

والنحل، البن حزم  (؛ والفصل يف امللل واألهواء1/214( ينظر: شرح النووي لصحيح مسلم )1)

ألصول، د. (؛ وتيسري الوصول شرح ثالثة ا441(؛ وشرح العقيدة السفارينية، البن عثيمني )3/33)

 (.14عبداحملسن القاسم )
 (.442/ 3رمحن بن حممد بن قاسم )( الدرر السنية يف األجوبة النجدية، مجع عبدال2)



 

 

 

 
ال يلزمهم االطالع بتة بأدلة من قبل الشرع، ويكفيهم أن يعرفوا أن هذه األمور ثا

؛ (1)ط منهمع معرفة وجه االستنبا على كل دليل مفرد متعلق بفرع مستقل

جه التفصيل كما رسالة بأدلتها، ال على وفاملطلوب يف حق العوام تعلم هذه ال

دليلها كذا، العبادة معناها كذا، و ُيذكر يف كتب الشروح، لكن يتعلم أن

لشيء، وهذا ل وعال هو الذي فرض هذا افيعتقدها بدليلها، ويعلم أن اهلل ج

قليد يف هذه املسائل تن دليل، فيخرج عن ربقة ال؛ ليكون اعتقاده عدليل املسألة

عنى: بسبب دلة(: سببية، فيكون املالباء يف قول املصنف: )باأل؛ ف(2)العظام

ا املكلف أن تعلم ئذ يقال: الواجب عليك أيههذه املعرفة، فحين األدلة حصلت

هلذه املعارف أدلًة  األدلة، أي: إدراُ  أنَّدين اإلسالم؛ وأن تكون معرفتك له ب

حملض الذي ال ينتج عرفة بالدليل ال بالتقليد ابها، فتكون امل ُتُبْثشرعية َت

ألصول الثالثة معرفة تلك ا البد من ؛ فقوله: )باألدلة(: ُيفيد أنه(4)اعتقادًا

الشرع، واألدلة  ، فيعلم ذلك باألدلة منباألدلة؛ ليجزم، لئال يكون عنده شك

م، وأن جيزم بها، البد أن يعرفها املسل من العقل، ومن الفطرة؛ فهذه األصول

على األصول الثالثة،  ةورد يف هذه الرسالة األدلأ -رمحه اهلل تعاىل–واملصنف 

 . (3)كما سيأتي

علم أن يعلم اإلنسان ينبغي للم»: - تعاىلرمحه اهلل-قال اإلمام املصنف 

                                                           

 (.5مي )لعصي( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا1)

 (.123يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش2)

 (.5لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا4)

 (.4( شرح ثالثة األصول، محد بن عبداهلل احلمد )3)



 

 

 

 

ُيعلم أصل الدين قرآن، أو عرف أنه ذكي، فعلى قدر فهمه؛ فإن كان ممن يقرأ ال

م القرآن فهم قلب؛ القرآن، وجيتهد أنه يفه وأدلته، والشر  وأدلته، ويقرأ عليه

الب الناس ضعيف كان مثل غهذا؛ وإن  وإن كان رجًلا متوسًطا، ذكر له بعض

ملعاذ، ويصف  يد؛ مثل ما ذكر النيب الفهم، فيصرح له حبق اهلل على العب

ق ملسلم، وحق األرحام، وحله حقوق اخللق، مثل حق املسلم على ا

 . (1)«الوالدين، وأعظم من ذلك حق النيب 

ليت جيب علينا ألوىل من املسائل األربع اا يتبني مما سبق ذكره يف املسألةو

 أمران: تعلمها 

 ه وصفان:عًا وفق ما ذكره املصنف لأن العلم املأمور به شر: األول

كورة يف خطاب ق باملعارف الثالث املذأحدهما: ما ُيطلب منه؛ وهو ما تعل

 الشرع، فهذه هي علوم الشرع.

ًا بها، فُيطلب يف قعًا باألدلة، أي مقرتنواآلخر: ما ُيطلب به؛ وهو كونه وا

ها باألدلة، فالعلم ملعرفة علمًا؛ حال اقرتانالعلم اقرتانه باألدلة، فتكون تلك ا

يدل لذلك أن عارف الثالث بأدلتها، والواجب: ال حيصل إال بتحقق هذه امل

لك بذكر أدلة ثالثة أتبع ذصول الاملصنف عند احلديث عن كل أصل من األ

 . (2)معرفة تلك األصول 

                                                           

 (.121، 1/124( الدرر السنية )1)

ج مهمات العلم احل بن عبداهلل العصيمي، برنامالشرح الصوتي: )تعليقات على ثالثة األصول(، ص (2)

 هـ.1342السابع باملسجد النبوي 



 

 

 

 
 مور بها نوعان:معرفة الشرع املأ: أن والثاني

ه، ويتعلق عرفة أصول الشرع وكلياتأحدهما: املعرفة اإلمجالية، وهي م

 اجبة على اخللق كافة.وجوبها باخللق كافة، فهذه املعرفة و

جزئياته، ويتعلق شرع وعرفة تفاصيل الواآلخر: املعرفة التفصيلية، وهي م

لتفصيل يف هم أحوال تستدعي وجوب اوجوبها ببعض اخللق، الذين اقرتنت ب

 .  (1)إلفتاء أو التعليم معرفة الشرع، كاحلكم أو القضاء أو ا

* * * * * 
  

                                                           

 .املصدر السابق( 1)



 

 

 

 

 .(م  بهالع الثانية:):  قال املصنف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،()العمل بهالواجب علينا تعلمها األربع من املسائل ( )الثانيةاملسألة 
 ،إذ هو مثرة العلم  ،ائد إىل العلم؛ أي: العمل بالعلم( ع: )بهوالضمري يف قوله

فال يكفي العلم، بل البد من  ،والعلم إمنا يراد للعمل ،ومن أسباب رسوخه
مل أي: العفيكون املعنى: العمل مبا سبٌ من العلم، العمل مبقتضى هذا العلم، 

ومعرفة  ،ومعرفة نبيه  ،معرفة اهللتقتضيه فيعمل مبا مبا تقتضيه هذه املعرفة، 
 .(1) مدين اإلسال

   ــــــــــ
تثاله بالتصديق طاب الشرع على العبد بامظهور صورة خرعًا هو: العمل ش

ان إن كعتقاد حل احلالل وامر والنهي تثال األخربيًا؛ أو بامإن كان اخلطاب 

غريه، فهو مبنزلة ل العلم مقصوٌدفم، ل: هو مثرة العوالعمل، (2)اخلطاب طلبيًا

، (4)العمل بهمن سالم ال بد مع العلم بدين اإلوالعمل مبنزلة الثمرة، ف ،الشجرة

قد شابه فن علم ومل يعمل وم فمن عمل بال علم فقد شابه النصارى،

فالعلم البد أن احل، بالعمل الصالكريم ن آوهلذا ُقرن اإلميان يف القر؛ (3)اليهود

العمل سببه  اجتًا عن علم، والنقص يفُيثمر عماًل، والعمل البد أن يكون ن

   .فالبد من العمل ،النقص يف العلم وهو اجلهل

                                                           

األصول،  (؛ وتيسري الوصول شرح ثالثة22الفوزان ) ( ينظر: شرح األصول الثالثة، د. صاحل بن فوزان1)

(؛ وتعليقات 14ن عبداهلل الراجحي )وشرح ثالثة األصول، عبدالعزيز ب(؛ 13د. عبداحملسن القاسم )

 (.1على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل العصيمي )
 (.1داهلل العصيمي )( ينظر: تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عب2)
  (.12( حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاسم )4)
 .(11عبيد بن عبداهلل اجلابري ) صول،( ايقاف العقول بشرح الثالثة األ3)

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
القلوب: اخلوف  ومن أعمال اجلوارح،و قلب واللسانالب :والعمل يكون

والتكبري واألمر  للسان: التسبيح والتحميدوالرجاء واحملبة وغريها؛ ومن عمل ا

لصيام واحلج اجلوارح: الصالة وامال باملعروف والنهي عن املنكر؛ ومن أع

  .(1) والعمرة وغري ذلك من األعمال

 :يه احتماالن(: فالعمل بهوقول املصنف: )

اإلسالم(؛ ألنه  بق يف قوله: )معرفة دينأن يعود الضمري على ما س :األول

 .(2)أقرب مذكور 

يكون املقصود: العمل )به( يعود إىل العلم؛ فه: قولأن الضمري يف : والثاني

، وامتثال ؛ وذلك بتصديق األخبار(4)بعلم الشرع املنزل على نبينا حممد 

، فالعلم كما لعمل باملعارف الثالثاالعمل بالعلم يتضمن ، و(3)ر والنواهياألوام

هذا االحتمال هو و ومعرفة دين اإلسالم، سبق يشمل معرفة اهلل، ومعرفة نبيه،

ملعارف الثالث؛ ري على مجيع املذكور من ااألوىل بالرتجيح، فاألظهر عود الضم

، واالحتمال األول ولويات العلوم، وبيان شرفهاملا فيه من إفادة الرتتيب يف بيان أ

بله من املعارف دين اإلسالم يتضمن ما ق يعارض هذا االحتمال؛ ألن العمل بال

 .(5) وزيادة

* * * * * 

                                                           

 (.1/51) د. عبدالرمحن بن سليمان الشمسان ( تنبيه العقول إىل كنوز ثالثة األصول، تأليف:1)
 (. 14بداهلل اجلابري )( ايقاف العقول بشرح الثالثة األصول، عبيد بن ع2)
 (.1/52) شمسانيمان الد. عبدالرمحن بن سل تنبيه العقول إىل كنوز ثالثة األصول، تأليف: (4)
 (.24ي )( شرح ثالثة األصول، خالد بن عبدالعزيز الباتل3)
 .(41ام بن أمحد مامي )( ينظر: بلوغ املأمول بشرح الثالثة األصول، عص5)



 

 

 

 

 .عوة إليه(الد الثالثة:) : قال املصنف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا منَّ د أن العب :تعلمهااليت جيب علينا  األربع ئلمن املسا (الثالثة)املسألة 

لدعوة اأي:  ،)الدعوة إليه( ، فعليه بــــعمل بالعلمو ،اهلل عليه وحصَّل علمًا
ألنه ال يوصل إىل اهلل إال  واملراد الدعوة إىل اهلل؛، (1)إىل العلم الذي تعلَّمه

 .(2)العلم
  ــــــــــ

ما جاء به الرسول  أي: الدعوة إىل(: إليه الثالثة: الدعوةقال املصنف: )

؛ فإذا (3)ىل دين اإلسالموهذا يتضمن الدعوة إ، (4) من شريعة اهلل تعاىل 

فيجب عليه  ،به والعمل ،دين اإلسالمبتوفيق اهلل العلم ب لمكلفحصل ل

 . (5)السعي يف الدعوة إليه 

 ،(1)ملوالعتقدم من العلم ( يعود إىل املدعوة إليه)ال :: الضمري يف قولهوقيل

أرسله اهلل باهلدى  وذلك أن النيب ؛ (2)أي: الدعوة إىل العلم والعمل به

                                                           

(؛ وتعليقات على ثالثة 12بن حممد الغنيمان ) ( ينظر: احملصول من شرح ثالثة األصول، عبداهلل1)

(، 3رمحن بن ناصر الربا  )(؛ وشرح األصول الثالثة، عبدال2األصول، صاحل بن عبداهلل العصيمي )

 ـ. هـ1345: التدمرية، الرياض، ط. اخلامسة راجعه: عبدالرمحن بن صاحل السديس، الناشر: دار
ثة (؛ وتيسري الوصول شرح ثال2داهلل العصيمي )( ينظر: تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عب2)

 (.24األصول، د. عبداحملسن القاسم )

 (.22( شرح ثالثة األصول، حممد بن صاحل العثيمني )4)
 (.24از )( شرح ثالثة األصول، عبدالعزيز بن عبداهلل بن ب3)
 (.12سم )عبدالرمحن بن قا ( حاشية ثالثة األصول،5)
 (.22ان )( شرح األصول الثالثة، د. صاحل بن فوزان الفوز1)
 (.22ي )( شرح ثالثة األصول، خالد بن عبدالعزيز الباتل2)

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
صاحل، وإليهما ، ودين احلق هو العمل الودين احلق، واهلدى هو العلم النافع

ألعمال الصاحلة اليت لعلوم النافعة، ودعا إىل ا، فدعا إىل ادعا رسول اهلل 

 . (1) رين املتقدمنيعود إىل األمي (عوة إليهالدقوله: )هي مثرة العلم، ف

 . (2) مل بالعلم: الدعوة إىل العإليه( قوله: )الدعوةب املقصود وقيل

لعلم، واملراد بها إليه(، أي: الدعوة إىل ا واألظهر أن املراد بقوله: )الدعوة

لم، فمن دعا إىل اهلل صل إىل اهلل تعاىل إال العالدعوة إىل اهلل تعاىل؛ ألنه ال يو

لضمري يف قوله: ا وإذا قلنا إن، (4) و إىل العلمتعاىل وفق املنهج النبوي فإمنا يدع

ملذكور من املعارف ان هذا يتضمن الدعوة إىل ، فإإىل العلميعود  :إليه()

ومعرفة دين  ،ولهومعرفة رس ،معرفة اهلل :إىل الثالث، فيشمل الدعوة

قدمت، فالداعي لى املعارف الثالث اليت ت؛ ألن العلم شرعاً مشتمل عاإلسالم

دين اإلسالم تبعًا، ، ولة، وإىل النيب إىل العلم يدعو إىل اهلل تعاىل أصا

عاىل؛ ألن العلم فإنه يدعو إىل اهلل ت فمن دعا إىل العلم وفق خطاب الشرع،

ة عرفة اهلل، فتقدير اجلملمدم ـــورأسها املق مرده للمعارف الثالث، وأسها املعظم

رعاً هي: طلب ، والدعوة إىل اهلل ش(3) تعاىل)الدعوة إليه(، أي: الدعوة إىل اهلل

                                                           

 (.1صلح )( شرح األصول الثالثة، د. خالد بن عبداهلل امل1)

 هــ. 1322رة، ط. (، الناشر: مكتبة فياض، املنصو34( شرح األصول الثالثة، حممد حسان )2)

 (.1لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا4)

برنامج مهمات العلم  ،، صاحل بن عبداهلل العصيمي(ولتعليقات على ثالثة األصالشرح الصوتي: ) (3)

 .هـ1342باملسجد النبوي  بعالسا



 

 

 

 

 .  (1) اىل على بصريةالناس كافة إىل اتباع سبيل اهلل تع

ال بالفعل دعوة، لفعال؛ ألن االمتثن باوالدعوة قد تكون باملقال، وقد تكو

ذا إىل أن ه شادا صامتًاإن هذا جيعله يرشد غريه إرف فإذا امتثل املسلم ملا ُأمر به،

بة، وقد تكون ول باللسان، فقد تكون واجوأما الدعوة بالق مطلوب،الفعل 

تابة بالقلم يف نواع منها: الدعوة بالكمستحبة، فيتفرع عن الدعوة باللسان أ

، واملواعظ، وحنو ئح املختلفةها النصاتأليف، أو يف رسائل و حنو ذلك، ومن

تى تكون الدعوة ح شريعة اهلل عز وجلوال بد هلذه الدعوة من علم ب، (2)ذلك

اهلل عليه  ومنَّ ،ه، ودينعبوده، ونبيهعن علم وبصرية، فإذا عرف اإلنسان م

، (4) إىل اهلل عز وجل ي يف إنقاذ إخوانه بدعوتهمفإن عليه السع ؛بالتوفيق لذلك

ث ع، فإنه ما من نيب ُبر ونفي الشإىل التوحيد  دعوة: الوأعلى مراتب الدعوة

م عن الشر  وإفراده بالعبادة، ونهاه إىل قومه إال ودعاهم إىل طاعة اهلل

 من شرائع اإلسالم باألهم فاألهم عد ذلكووسائله وذرائعه، ثم يبدأ الداعية ب
(3). 

* * * * * 

                                                           

 (.1لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا1)

 (. 12-13يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش2)

 (.24( شرح ثالثة األصول، حممد بن صاحل العثيمني )4)

 (.24ن القاسم )( تيسري الوصول شرح ثالثة األصول، د. عبداحملس3)



 

 

 

 
 .(لصَّْبُر َعَلى اأَلَذى ِفيِها الرَّاِبَعُة:: ) قال املصنف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الواجب علينا معرفتها والعمل بها األربع من املسائل  ()الرابعةاملسألة 
 . (1) مًا وعماًل ودعوة: يف العلم تعلُّأي ()الصرب على األذى فيه

   ــــــــــ

ب عليك معرفته أنه مما جي :يعين ،(فيه الصرب على األذى: )املصنف قال

 ،به العمليف و ،لعلمايقصيل يف د تالقيه الصرب على األذى الذي قعليك جيب 

، (4)عا جيب عليه أن يصربالذي علم، ثم عمل، ثم دف، (2)الدعوة إليهيف و

يف طريق العلم،  ، أي: الصربيع ما تقدمهنا )فيه(: يعود إىل مجفالضمري 

أن  يه إىلوهذا فيه التنب ؛(3) رب يف طريق الدعوةوالصوالصرب يف طريق العمل، 

اإلنسان حباجٍة إىل أن فوم إال مع الصرب عليها، ال تق العلم والعمل والدعوة

؛ (5)ن يصرب ليدعورب ليعمل، وحباجٍة إىل أيصرب حتى يتعلم، وحباجٍة إىل أن يص

واألذى من مؤذى؛ ثم دعا إليه، فالبد أن ي والعلم إذا علمه اإلنسان ثم عمل به

جل القدري، ن الصرب على حكم اهلل عز والَقَدِر املمؤمل، فيكون الصرب فيه م

لى أمر اهلل ى فيه( راجع إىل الصرب عفيكون قول املصنف: )الصرب على األذ
                                                           

خالد بن  (؛ وشرح األصول الثالثة، د.2داهلل العصيمي )ألصول، صاحل بن عب( تعليقات على ثالثة ا1)

 (.1عبداهلل املصلح )

 (.42محد مامي )( بلوغ املأمول بشرح الثالثة األصول، عصام بن أ2)

 (.12يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش4)

 (.23)ي ( شرح ثالثة األصول، خالد بن عبدالعزيز الباتل3)

ة األصول، (؛ وينظر: احملصول من شرح ثالث1صلح )( شرح األصول الثالثة، د. خالد بن عبداهلل امل5)

 (.24عبداهلل بن حممد الغنيمان )

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

هن ب ل والدعوة مأموروالعم كان العلما القدري؛ ألن األذى قدرٌ ممؤمل؛ لكن مل

ع للصرب على ، فيصري قول املصنف راجشرعًا صار الصرب عليهن شرعيًا أيضًا

 . (1)(حلكم القدري )األذى فيهاحلكم الشرعي )العلم(؛ والصرب على ا

، (2) الدعوة إىل اهلل تعاىل: يفلى األذى فيه(: أي: )الصرب عاملراد بقوله وقيل

 املراد وقيل ؛(4) ل الدعوة إىل العلم والعملسبي :يف أو الصرب على األذى

؛ وقيل املراد (3) : يف جنب اهلل عز وجلأي :: )الصرب على األذى فيه(بقوله

  .(5)يف دين اهلل  بقوله: )الصرب على األذى فيه(: أي:

* * * * * 

                                                           

 (.2لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا1)

ألصول، وينظر: شرح ثالثة ا(؛ 24بن صاحل الفوزان ) ( حصول املأمول بشرح ثالثة األصول، د. عبداهلل2)

 (.23خالد بن عبدالعزيز الباتلي )

 (.22ان )( شرح األصول الثالثة، د. صاحل بن فوزان الفوز4)
 (.24ن القاسم )( تيسري الوصول شرح ثالثة األصول، د. عبداحملس3)

 (. 15بداهلل اجلابري )( ايقاف العقول بشرح الثالثة األصول، عبيد بن ع5)



 

 

 

 
 :لرمحن الرحيمْوُلُه َتَعاَلى: بسم اهلل اَوالدَِّليُ  َق):  املصنف قال

﴿                                        

   ﴾)(1).  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،والعمل به ،العلمأنه جيب علينا تعلم األربع مسائل: على  ()والدليل 
هذه السورة العظيمة سورة العصر؛ ف :والصرب على األذى فيه ،والدعوة إليه
﴿ :قوله تعاىل)األوىل: ثالث آيات:   ﴾) والثانية: ؛ وهذا قسم  من اهلل تعاىل

 ﴿) :قوله تعاىل     ﴾) أن كل  :سم عليه، واملعنىقموهذا هو اُل
 ﴿) بقوله: يف اآلية الثالثة إنسان يف خسارة وهالك إال من استثنى اهلل   

                        ﴾). 
   ــــــــــ

﴿ :حيماىل: بسم اهلل الرمحن الروالدليل قوله تع) قال املصنف:    ﴾.)  

قوله و ؛ورة العصرسورة كاملة، وهي س َرَكَذ ؛ ألنهالبسملةاملصنف  ذكر

  فيه أقوال: ،(العصرو) تعاىل:

واأليام، والشهور  الزمان املكون من اللياليو: أن العصر: هو الدهر األول

هو قول و ،(2)شرحمل احلوادث من خري و هوووهو عمر اإلنسان، ، واألعوام

                                                           

 .( سورة العصر1)

الرمحن بن (؛ وشرح األصول الثالثة، عبد12سم )ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قا( 2)

ثة (؛ واحملصول من شرح ثال25ثيمني )(؛ وشرح ثالثة األصول، حممد بن صاحل الع3ناصر الربا  )

  (.44زان )واحل بن فوزان الف(؛ وشرح األصول الثالثة، د. ص21األصول، عبداهلل بن حممد الغنيمان )

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

- يمورجحه ابن الق ،(2)تفسري وهو املشهور عند أهل ال، (1)ابن عباس 
، ى علي عل ا جاء موقوفًادل هلذا القول مبواسُت، (4) -رمحه اهلل تعاىل

ن إ ، ومُحل على التفسري(نوائب الدهروالعصر و)ومرفوعًا من قراءة شاذة: 

ذي تقع بالزمن ال عاىلتاهلل من  قسٌم﴾ ﴿ :فقوله تعاىل، (3)مل يصح قرآنًا

 وأقسم اهلل ،تصرفاتهمالناس وومن ذلك أعمال  ،فيه األحداث من خري أو شر

ذا الزمن فهو وتصرفاتهم كلها تقع يف ه به؛ ألنه حمل العمل، فأفعال العباد

 يه من العربوملا ف ،شرإن خريًا فخري وإن شرًّا ف هلمأعما يودعه العباُد ظرٌف

م سبحانه أقسف ،اإلنسان ألنه أشرف شيء ُأعطيه؛ و(5) والعجائب للناظرين

  . (1)وتعاىل به؛ لبيان شرفه وعظم مكانته

ما بعد العشي وهو  ،وقت العصر من اليومو ه : أن العصر:والقول الثاني

 ،ضي اهلل عنهماروهو مروي عن ابن عباس  ،ومنه صالة العصرآخر النهار، 

ألن وقته  ؛عصرومناسبة القسم بوقت ال، (2) وقال به احلسن البصري وقتادة

                                                           

تاح بدالعزيز بن عبدالف(؛ وتفسري سورة العصر، د. ع22/314( ينظر: اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب )1)

 هـــ. 1313، ط. األوىل: (، الناشر: مكتبة الدار، املدينة املنورة25القارْى )

 (.  3/152( تفسري ابن كثري )2)

 (. 11( التبيان يف أقسام القرآن، البن القيم )ص4)

 (.  2/32قيطي )( أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، للشن3)

 (.12( حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاسم )5)
 (.21يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش1)

دالعزيز بن (؛ وتفسري سورة العصر، د. عب3/332زي )( ينظر: زاد املسري يف علم التفسري، البن اجلو2)

 (.  44عبدالفتاح القارْى )



 

 

 

 
 ،ه حلال القسم ظاهرةضائه، فمناسبتر وقرب انقعلى احنسار النها بينٌة عالمٌة

 ،وف يف آخر النهارد بالعصر هنا: الوقت املعرأن املقصوالقول ب ووجه ترجيح

  أمور منها: ،ما بني الزوال وغروب الشمسوهو: 

ر؛ ألن الدهر أوىل من تفسريه بالده أنه معهود اخلطاب الشرعي، وهو( 1

ًا يف خطاب الشرع صر، وما كان جاريًا معروفطلق عليه يف خطاب الشرع العال ُي

  .(1) واهُل الكالم عليه متعني دون سْمفَح
ملا فيهما مجيعًا من  ؛كما أقسم بالضحى؛ رأقسم بالعصاهلل تعاىل أن ( 2

شبه ختريب الدنيا كأنها القيامة، وكل عشية ُت كرةالقدرة، فإن كل ُبدالئل 

أقسم هنا يف  ؛الضحىب :انه يف حق الرابحوكما أقسم سبح ؛ق واملوتبالصع

 بالعصر.  :حق اخلاسر
: يف احلديث الصحيحوغلظ اليمني فيه، لذلك ُتم، وعظَّأن هذا الوقت ُم( 4

ورجل حلف ): ذكر منهم، و(ينظر إليهمة وال ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم القيام)

 . (2) (ها مال رجل مسلمعلى ميني كاذبة بعد العصر ليقتطع ب
ل أن اآلية تشم -تعاىل هلله اـــرمح–رير ـــبن جا هواختاروالقول الثالث: 

لى وال داللة ع ،ًاـصحيح لى املعنيني إطالقًاـق عألن لفظ العصر يطل ؛ولنيـــالق

                                                           

ر، للطاهر ابن (، وجاء يف التحرير والتنوي2لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا1)

الظهر وبني  الغلبة لوقت ما بني آخر وقتوأشهر إطالق لفظ العصر أنه عَلٌم ب»(:44/523عاشور )

 .«اصفرار الشمس

ئه، برقم أن صاحب احلوض والقربة أحق مبا ( أخرجه البخاري، كتاب: املساقاة، باب: من رأى2)

 (.124) لظ يقريم إسبال اإلزار، برقم(؛ وأخرجه مسلم، كتاب: اإلميان، باب: بيان غ2412)



 

 

 

 

اجلزء من ي: أالزمان كله أو بعضه،  :املراد به، وعليه يكون (1)التخصيص

بردان، وعمر اإلنسان، دخل فيه الليل والنهار، واأليوالنهار أو مجيع الزمان، 

 .(2)ووقت صالة العصر 

 ﴿ :تعاىلقال     ﴾: املراد  هنااإلنسان ف )أل( هنا للجنس،و

بدليل االستثناء  ؛الالم لالستغراق والشمولوواأللف اإلنسان،  به: جنُس

اخلسر ، وسر: كل إنسان يف خأيصف، فيشمل كل من اتصف بهذا الوبعده، 

حاطة اخلسر به من  إليبني ؛(خاسر)مل يقل و: )لفي خسر( وقالضد الربح، 

إلنسان من كل جوانبه، ويف با ية، فاخلسر حميٌط( تفيد الظرفكل مكان، فإن )يف

: تعاىل وله ( اليت تفيد التوكيد يف ق) إنَّ ـــــــتأكيده ب ويف ،هذا األمرم على َسالَق

﴿   ﴾ ذه فجاء تأكيد ه، (4)وتأكده رداللة واضحة على عظم األم

أن  نيبوهذا ُي ،﴾ ﴿ و)إن(، والالم يف : القسم،أموراخلسارة بثالثة 

ين وما يتعلق به، همية يف أصول الدة األاالتصاف بهذه الصفات األربع يف غاي

                                                           

 ذلك أن ن القول يفوالصواب م»(: 23/532لقرآن" )( جاء يف تفسري الطربي "جامع البيان يف تأويل ا1)

مل خيصص مما مشله ، وهو العشي، والليل والنهار، ويقال: إن ربنا أقسم بالعصر، والعصر: اسم للدهر

سبب و. «ثناؤه سم، فداخل فيما أقسم اهلل به جلهذا االسم معنى دون معنى، فكل ما لزمه هذا اال

ن، وبهذا يرجع اخلالف عدة معا لعصر، فهو يطلق علىهو: االشرتا  اللغوي يف لفظ اهنا االختالف 

لدهر يظهر فيه مشوله ال الطربي، غري أن القول بأنه اإىل أكثر من معنى، وكل هذه األقوال حمتمل كما ق

 لألوقات كلها. 

ط. الثانية:  (، الناشر: دار ابن اجلوز،224ليمان الطيار )ينظر: تفسري جزء عم، إعداد: مساعد بن س       

 هــــ.1322

 (.  12) القارئاح ري سورة العصر، د. عبدالعزيز بن عبدالفت( تفس2)

 (.2صلح )( شرح األصول الثالثة، د. خالد بن عبداهلل امل4)



 

 

 

 
الذي يستفاد من و، ليعم ؛أطلق بل ،ءومل يبني هنا نوع اخلسران يف أي شي

 وقد يكون برت ، –اهلل والعياذ ب –ون بالكفر أن اخلسران قد يك :مفهوم اآلية

ون برت  التواصي ؛ وقد يكلتواصي باحلقيكون اخلسران برت  اوقد  العمل،

 .(1) بالصرب

﴿قال تعاىل:                           ﴾ :

نسان يف خسر مهما اإل كُلأي:  ،إلنسانقسم اهلل عز وجل بالعصر على أن اأ

 :(2) صفات أربعواستثنى املتصفني ب ،رفهشكثر ماله وولده، وعظم قدره و

 ﴿: عاىلت معرفة احلق، وهو قوله األوىل:    ﴾  أي: اإلميان

هذا االعتقاد هو و؛ قول وعمل واعتقاد :إلميانافالصادق املبين على علم، 

ال بالعلم، وإمنا لعقل، فاإلميان ال يكون إألن العلم مورده القلب وا ؛العلم

معرفة نبيه، هو معرفة اهلل عز وجل، وُيدر  أصل اإلميان وكماله بالعلم، و

ليس هنا  إميان ، فاإلميان يسبقه العلم، ف(4) ومعرفة دين اإلسالم باألدلة

 كن أن حيصل إمياٌن إاّلمي بالاّلزم، ألنه ال صحيح إال بالعلم، والداللة على هذا

م ناجون من احبه عاملًا، فأهل العلبعلم، فمن لوازم اإلميان أن يكون ص

 )العلم(.  اخلسارة، وهذا دليل املسألة األوىل

﴿تعاىل:  هبه، وهو قولالعمل  والثانية:      ﴾هذا الوصف ، و

األعمال  ووصُف .خلسارا ق عليها النجاة منِلالثاني من األوصاف اليت ُع

                                                           

 (.23هلل بن صاحل الفوزان )( ينظر: حصول املأمول بشرح ثالثة األصول، عبدا1)

 (.21لعثيمني )(؛ وشرح ثالثة األصول، حممد بن صاحل ا24( املصدر السابق )2)
ثة األصول، صاحل تعليقات على ثالوينظر:  ؛(22ان )( شرح األصول الثالثة، د. صاحل بن فوزان الفوز4)

 (.3بن عبداهلل العصيمي )



 

 

 

 

صوص ال مطلق خم د هلل عز وجل عمٌلبالصاحلات يبني أن املطلوب من العب

 باع للنيبملبين على اإلخالص واالتالعمل، فاملطلوب هو العمل الصاحل ا
احل إاّل بعد اإلميان ألنه ال ميكن العمل الص ؛عن العلم ّخر العمَلوَأ، (1)

الصاحلات  عمِل طُفالنافع،  واإلميان عمل، وع ل إاّل بالعلمصََّحالذي ال ُي

 ثانية )العمل به(.، وهذا دليل املسألة ال( 2)يان وزيادة بللتأكيد على اإلميان 

﴿ ن، وهو قوله تعاىل:: تعليمه ملن ال ُيحِسوالثالثة      ﴾ واملراد :

، أي الدعوة (4)ل الصاحل قدم من اإلميان باهلل والعمما ت -واهلل أعلم -باحلق هنا

، وإمنا أنواع العمل الصاحل، والتواصي باحلق من صور و(3) إىل العلم والعمل

ليل املسألة الثالثة ره يف حصول النجاة، وهذا دوأث ،نص عليه وذكره ألهميته

 )الدعوة إليه(.

﴿ه تعاىل: : الصرب عليه، وهو قولوالرابعة      ﴾  لى الصرب ع :أي

ذي يقصل به النجاة، ، وهذا هو الوصف الرابع ال(5)ما سبق من املسائل الثالث 

من التواصي  بله، فإن التواصي بالصربواألمر يف هذه اآلية داخل يف الذي ق

لسالمة من ثره يف يققيق النجاة واباحلق، وخصه بالذكر ألهميته وعظم أ

 )الصرب على األذى فيه(.  اخلسار، وهذا دليل املسألة الرابعة

                                                           

 (.3لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا1)

 (.22مد الغنيمان )( احملصول من شرح ثالثة األصول، عبداهلل بن حم2)

للشيخ  (؛ وشرح األصول الثالثة،23 بن صاحل الفوزان )بشرح ثالثة األصول، عبداهلل( حصول املأمول 4)

 (.2عبدالرمحن بن ناصر الربا  )

 (.22ان )( شرح األصول الثالثة، د. صاحل بن فوزان الفوز3)
لشيخ (، وشرح األصول الثالثة، ل13-12لراجحي )( شرح األصول الثالثة، عبدالعزيز بن عبداهلل ا5)

 (.2-3عبدالرمحن بن ناصر الربا  )



 

 

 

 
صاحل، وهو يدخل صرب هما من مجلة العمل الوالتواصي بالوالتواصي باحلق 

فعطُف األعماِل  ،ربعة بعضها يدخل يف بعضألمور األيف اإلميان، فهذه ا

كلها من عطف  :التواصي على عمل الصاحلات وعطُف الصاحلة على اإلميان،

 .(1) اخلاص على العام

 :جوب املسائل األربعمن و ما ذكره املصنف من اآلية على ووجه االستدالل

املسائل امتثل  الناس يف خسارة إال من هو أن اهلل جل وعال أقسم على أن كل

لم هذه املسائل هو فداللة السورة على وجوب تع ،صنفاألربع اليت ذكرها امل

جو فال ينوقوفة عليها، النجاة يف الدنيا واآلخرة مفتوقف حصول النجاة عليها، 

لبها لعبد وجناته اليت ُأمر بطسالمة اهي واجبة؛ ألن فالعبد من اخلسارة إال بها، 

فالدين كله إميان  ؛جدًا عظيمٌة ٌةذا تكون السورة جامعوبه؛ (2)إال بها  ال يقصل

ناس كلهم يف اللى األذى فيه، وباحلق، وعمل به، ودعوة إليه، وصرب ع

 هي: اإلميان املبين يتالصفات األربع الذه أتصف بهمن خسارة وهال ؛ إال 

 ؛الدعوة إىل اهلل :والتواصي باحلق وهو ؛والعمل الصاحل ؛على العلم

ل ضيَّعها كُم لصفات َكُمَل رحبه، ومنوالتواصي بالصرب، فمن استكمل هذه ا

ن اخلسران ن الربح، وحصل على شيء مخسرانه، ومن نقص شيئًا منها فاته م

 . (4) املستعان ، واهلللبقدر نقصه هذه املسائ

* * * * * 
                                                           

 (.2ر الربا  )( شرح األصول الثالثة، للشيخ عبدالرمحن بن ناص1)

ج مهمات العلم احل بن عبداهلل العصيمي، برنامالشرح الصوتي: )تعليقات على ثالثة األصول(، ص (2)

 هـ.1342السابع باملسجد النبوي 
 (.13لراجحي )ا ( شرح األصول الثالثة، عبدالعزيز بن عبداهلل4)



 

 

 

 

جًَّة ْو َسا َأْنَزَل اهلل ُح: َل- رمحه اهلل تعاىل -قال الشافعي):  قال املصنف

ِِ ِِ السُّوَرَة    .(1) (َلَكَفْتُهْم َعَلى َخْلِقِه ِإال َه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سورة عن  (2)(-تعاىل  رمحه اهلل -الشافعي اإلمام حممد بن إدريس )قال( )
على ( وبرهانًا وإعذارًا وإنذارًا )حجة( من القرآن )لو ما أنزل اهلل: )العصر
امعة العظيمة اجلالقصرية ذات الثالث اآليات ( إال هذه السورة( املكلفني )خلقه

، والربح بيان طرق النجاةمن ملا فيها يف إقامة احلجة عليهم؛  (3) (لكفتهم)
، فهذه السورة أوجبت على (4)والسالمة من اخلسار الذي اتصف به اإلنسان

اإلنسان أن يتعلم ويعمل ويدعو ويصرب، وبينت أن هذه صفة الراحبني، وأن من 
   .(5) فقدها فهو اخلاسر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جًَّة َعَلى ْو َما َأْنَزَل اهلل ُحَل: -رمحه اهلل تعاىل-قال الشافعيقال املصنف: )

باده ما تقدم ما أوجبه اهلل على علتضمنها ك ؛(َكَفْتُهْمَخْلِقِه ِإال َهِذِه السُّوَرَة َل

                                                           

لة ن مصطفى الفرَّان )رسا(، مجع ويققيق ودراسة: د. أمحد ب4/1311ينظر: تفسري اإلمام الشافعي )( 1)

ظم هــ. وجاء يف كتاب: ن1322بية السعودية، الطبعة األوىل: دكتوراه(، الناشر: دار التدمرية، اململكة العر

إنها سورة »ي اهلل تعاىل عنه: قال اإلمام الشافعي رض(: 22/243الدرر يف تناسب اآليات والسور، للبقاعي )

لو ): ( عن الشافعي حنوه بلفظ1/14.  وقد ذكر ابن كثري يف تفسريه: )«لو مل ينزل إىل الناس إال هي لكفتهم

اس هذه السورة لو تدبر الن)(: بلفظ: 3/351وضع آخر من تفسريه ). ويف م(تدبر الناس هذه السورة لكفتهم

 واملعنى واحد. (لوسعتهم
د مناف املطليب القرشي مان بن شافع بن عبد املطلب بن عب( أبو عبد اهلل حممد بن إدريس بن العباس بن عث2)

 بوعني. هو أحد األئمة األربعة املتهـ(، والشافعي نسبة إىل جده الرابع، و243املكي )املتوفى: 

 (.22م )ن القاس( تيسري الوصول شرح ثالثة األصول، د. عبداحملس4)

 (.2صلح )( شرح األصول الثالثة، د. خالد بن عبداهلل امل3)

 (.12لراجحي )( شرح األصول الثالثة، عبدالعزيز بن عبداهلل ا5)

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
فتضمنت ما فيه  ذى؛والصرب على األ ،والدعوة ،والعمل ،إمجااًل من العلم

مجال، لكن يف األدلة اإل ن اخلسارة على بابم جناة العبد، وما فيه سالمته

راده أن (: ليس مكفتهمل) قول اإلمام الشافعي:؛ ف(1) األخرى تفاصيل ذلك

 أن وال يعينلديانة كلها، االشريعة وأبواب يع للخلق يف مجهذه السورة كافية 

اجٍة إىل كل حرف ه؛ وإال فأهل اإلسالم حبما زاد على هذه السورة ال حاجة إلي

 ؛ وإمنا املرادكفاية م عنه غنية وال بهم عنههلنزل يف كتاب اهلل عز وجل، ليس 

ما أمر اهلل به وتر   جة على اخللق يف وجوب امتثالإقامة احلباب أنها كافية يف 

لى اخللق مع رسول اهلل من القرآن حجة عما أنزل  فلو أن اهلل تعاىلما نهى عنه، 

أربع مسائل: إال ب م جناة هلأنه ال تهمعرفيف م (2) لكفتهمإال هذه السورة  

وهذا من  ،صي بالصربوالتوا ،التواصي باحلقو ،والعمل الصاحل ،اإلميان

ت على أن الناس سورة دل، فهذه ال اهلل تعاىليقدر عليه إالاإلعجاز الذي ال 

امت بها احلجة لربح والنجاة جمملة، فقفريقني: رابح وخاسر، وبينت أسباب ا

 بينة هلذه املسائل األربعوم ،آن والسنة مفصلةنصوص القر على اخللق، وبقيُة

(4). 

بقات، موقعهم من والناس يف العلم ط» فعي:للشا ،الرسالةكتاب جاء يف 

بلوغ غاية جهدهم يف  على طلبة العلم فحٌق، هبالعلم بقدر درجاتهم يف العلم 

وإخالص النية هلل  ،لى كل عارض دون طلبهوالصرب ع ،االستكثار من علمه

  يف العون عليه، فإنه ال، والرغبة إىل اهللنباطًاواست نصًا :يف استدرا  علمه

                                                           

 (.5( شرح ثالثة األصول، محد بن عبداهلل احلمد )1)
 (.23يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش2)

 (.41زان الفوزان )بن فو ( شرح األصول الثالثة، د. صاحل4)



 

 

 

 

 ،واستدالاًل به نصًادر  علم أحكام اهلل يف كتافإن من أ ،يدر  خري إال بعونه

عنه  انتفتو ،لة يف دينه ودنياهفاز بالفضي :علم منها مبووفقه اهلل للقول والعمل 

 .هـ.أ(1)«مامةواستوجب يف الدين موضع اإل ،الريب ونورت يف قلبه احلكمة

 منون أن يقابلوا السيئاتوهلذا يمؤمر املمؤ»: -عاىلت رمحه اهلل- قال ابن تيميةو

يمؤمر املمؤمن بأن يصلح ف، املرض بضدهلطبيب ؛ كما يقابل ابضدها من احلسنات

ما ينفي  برت  السيئات، مع وجودنفسه، وذلك بشيئني: بفعل احلسنات، و

مؤمر أيضًا: بإصالح غريه وي .نواعربعة أهذه أو ،احلسنات، ويقتضي السيئات

﴿درته وإمكانه، قال تعاىل: سب قبهذه األنواع األربعة حب         

                                  ﴾ ،

م يف سورة ه قال: لو فكر الناس كلهعن الشافعي رضي اهلل عنه أن وروي

ا أن مجيع الناس فإن اهلل تعاىل أخرب فيه وهو كما قال؛ .لكفتهم (العصر)

باحلق موصيًا  احلًا، ومع غريه موصيًاخاسرون إال من كان يف نفسه ممؤمنًا ص

 .(2)«بالصرب

* * * * * 
 

                                                           

لرتاث، ، الناشر: مكتبة دار ا(، بتحقيق وشرح: أمحد حممد شاكر12( كتاب الرسالة، لإلمام الشافعي )1)

 ه.1422ط. الثانية: 
قيق: حممد رشاد سامل (؛ واالستقامة، البن تيمية، يق23/152( جمموع الفتاوى، البن تيمية )2)

(2/252-214.) 



 

 

 

 
 الَقْوِل : الِعْلمُ َقْبَ َباٌب :-رمحه اهلل تعاىل-ِريَُّوَقالَ الُبَخا):  ال املصنفق

       ﴿  َتَعاَلى:َوالدَِّليُ  َقْوُلُه ؛َواْلَعَمِ 

﴾(1)، ْبَ  الَقْوِل َوالَعَمِ َق ،َفَبَدَأ ِبالِعْلِم).                     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،لئال يعبد اإلنسان ربه على ضاللة ؛العمل ألهمية طلب العلم قبل (و) 
 ( 2) (- تعاىل رمحه اهلل - البخاري)أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل اإلمام  ()قال

 وطلبه ،الفرضالشرعي  ()العلمفيه أن  : هذا باب أي (باب ) : (3)يف صحيحه 
جوب و- على هذه املسألة (لوالدلي) ،به ()العمل ، وقبلدعوةً إليه ()قبل القول

﴿ :قوله تعاىل) -تقديم العلم على العمل   ﴾) واخلطاب  ،أيها الرسول
 (﴾    ﴿) ،(4) ، وهو يشمل األمة، وهذا هو العلمللرسول 
اهلل تعاىل أواًل بالعلم  َرأَمو ، وحده ال شريك له إال اهللمعبود حبٌ أي: ال 

بسؤال املغفرة وفعل  (﴾ ﴿) ،بالتوحيد؛ ألنه أصل القول والعمل
 .(5) أسبابها

جل وعال اهلل ( )بدأيف هذه اآلية ( ـف): -تعاىل رمحه اهلل-قال البخاري 
 ﴿ ( أي: قول:)قبل القول : وذلك-تعاىل رمحه اهلل-قال املصنف  .)بالعلم(

  ﴾
وال ُيبدأ إال باألهم ، ﴾ ﴿  :وهو ( والعمل) ،(6)

                                                           

 .[12] ، اآليةحممدسورة ( 1)

 هـ.    251هلل، املتوفى سنة ( هو صاحب الصحيح الذي هو أصح الكتب بعد كتاب ا2)

 لقول والعمل.( صحيح البخاري، كتاب: العلم، باب: العلم قبل ا4)

 (.21بن صاحل الفوزان ) ( حصول املأمول بشرح ثالثة األصول، د. عبداهلل3)

 (.44بداحملسن القاسم )ع( تيسري الوصول شرح ثالثة األصول، د. 5)

 (.21مد الغنيمان )( احملصول من شرح ثالثة األصول، عبداهلل بن حم1)

 الشرح 

 لياألمجا



 

 

 

 

فدل على أن مرتبة العلم مقدمة على مرتبة العمل، وأن العلم شرط يف فاألهم؛ 
ألنه مصحح النية  ؛عليهما صحة القول والعمل، فال يعترب إال به، فهو مقدم 

 .(1) املصححة للعمل
   ــــــــــ

 للمسألة األوىل ياٌنوب كلها شرٌحوة علم، رسال ه الرسالةهذ ملا كانت

ن العلم أعلى به طالب العلم نُيأراد املصنف أن  ؛أال وهو العلم واجب األوللوا

عبد، البد أن يعلم العمل، فقبل أن يستغفر الللغاية، حتى إنه قبل القول و مهٌم

وهذا ، يصحح القلبو العقيدة،وحح العبادة، صالعلم الواجب عليه، الذي ُي

ئل ئل عن هذه املساإذا ُس -بفضل اهلل جل وعال-ه نفَسه ب نجيالعلم هو الذي ُي

ثة األصول هذه، بني ثالُييريد أن  -رمحه اهلل تعاىل- صنففامل، (2) الثالث

 :باٌب) :ن البخاريالعلم بقوله، فيما ساق ع واملسائل املتعلقة بها، فأكد أهمية

 رمحه اهلل– أورد املصنفف، (لدليل قوله تعاىل:، واالعلم قبل القول والعمل

الذي و ،(4)  بلفظه صحيحه مبعناه حكايةً اللتحقيق هذا كالم البخاري يف -تعاىل

لقول اهلل  ؛لعملباٌب: العلم قبل القول وا"يف "الصحيح" أن البخاري قال: 

 .(3):"تعاىل

 .   (5)الدليل( ليكون أوضح)و :عبَّر بقوله -اىلتع رمحه اهلل-ولكن املصنف 
                                                           

 (.15( حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاسم )1)
 (.25يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش2)

 (. 3لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا4)

 القول والعمل. يح البخاري، كتاب: العلم، باب: العلم قبل( صح3)
 (.21صاحل الفوزان ) ( حصول املأمول بشرح ثالثة األصول، عبداهلل بن5)

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
لعمل، فال ُيعتربان ن العلم شرط يف صحة القول واأراد به أ» قال ابن املنري:

، فنبه املصنف لعملألنه مصحح للنية املصححة ل ؛إال به، فهو متقدم عليهما

فع إال بالعمل( وهلم: )إن العلم ال ينعلى ذلك حتى ال يسبق إىل الذهن من ق

العمل على  فالعلم شرٌط يف وقوع ؛(1)«تهوين أمر العلم، والتساهل يف طلبه

مصحح للعمل  وهو أيضًا:للعمل؛  وجه صحيح؛ ألنه مصحح للنية املصححة

 ُيتصور اهتداؤه ر عملٌ  صحيح من جاهل، بل الظاهرة، إذ ال ُيتصويف هيئته ال

ل، فاملقدم بني هذه فالبد من العلم قبل العم، (2)إليه، فضاًل عن القيام به 

مٍل ال ُيبنى على ا الذي تتفرع عنه، وأّي عاملسائل األربع هو العلم، فهو أصله

 .(4)وابتداع وضالل ألنه إحداث ؛ بعدًاعلٍم فهو ال يزيد صاحبه من اهلل إاّل
من كالم البخاري  (، وهذاالقول والعمل فبدأ بالعلم قبل) :املصنف قال

بدأ فإمنا الذي فيه )و ،بل القول والعمل(أيًضا، لكن ليس يف "صحيحه" كلمة )ق

د من كالم الشيخ حمميكون  إما أنالقول والعمل(  )قبلقوله: فوعليه بالعلم(، 

 .(3) نسخة أخرى أو أنه يف للتوضيح؛ -رمحه اهلل تعاىل-بن عبد الوهاب 

م ث ،اًلع، فالعلم أولرتتيب بني املسائل األربيدل على ا ما أورده املصنف:و

رمحه - صنفذكر امل هذا يكون الرتتيب الذيوب ؛ثم الصرب ،ثم الدعوة ،العمل

وضع يف م ، هذا(البخاري وقال)ألن قوله:  ؛كتابترتيبًا دل عليه ال -اهلل تعاىل

دل عليها الدليل  ما أصل هذه املسائل فقداالستدالل على ترتيب هذه املسائل، أ
                                                           

 (.1/124ينظر: فتح الباري )( 1)

 (.55محد مامي )بلوغ املأمول بشرح الثالثة األصول، عصام بن أ (2)

 (.2ملصلح )ا( شرح األصول الثالثة، د. خالد بن عبداهلل 4)

 (.21صاحل الفوزان ) ( حصول املأمول بشرح ثالثة األصول، عبداهلل بن3)



 

 

 

 

     ﴿ إنه جاء من قوله تعاىل:وأما الرتتيب ف ؛لعصرمن سورة ا

﴾
)فاعلم(، ثم  نه بدأ بالعلم يف قولهووجه الداللة منها على ذلك: أ، (1)

تغفار: طلب التوبة ؛ فإن االسه )واستغفر(والعمل يف قولعطف عليه القول 

رمحه -املصنف ف ،(2) ها كل القول والعملمع دعاء املغفرة، والتوبة يندرج في

بالعلم قبل القول  ءةالبدالكرمية على وجوب استدل بهذه اآلية ا -اهلل تعاىل

 ،ترجم بهلى صحة ما ع -رمحه اهلل تعاىل- يكما استدل بها البخار والعمل؛

شيوخه أبو حممد  خذكورة قبل البخاري شيوقد استنبط هذا املعنى من اآلية امل

ب به: وبوَّ وهري يف مسند املوطأ، ثم ذكره بعده الغافقي اجل(4) سفيان بن عيينة

 .(3)قحفالبخاري له سابق وال ،باٌب العلم قبل القول والعمل

* * * * * 
 

 

                                                           

 (.14صلح )( شرح األصول الثالثة، د. خالد بن عبداهلل امل1)

 (. 3لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا2)

 (. 2/445حلية األولياء ) :رواه عنه أبو نعيم األصبهاني يف كتابه (4)

 (. 3لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا3)



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرسالة الثانية
 من الرسائل الثالث 

 التي سبقت األصول الثالثة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 [الموضوع الثاني] 
َََت ،ْسِلم  َوُسْسِلَمة ُسه َيِج ُب َعَلى ُل ِ  َأنَّ :-َرِحَمَك اهلل-اْعَلْم  ِِ ِِ َعلمُم  اِث َه

 :واْلَعَمُ  ِبِهنَّ ،(1) َساِل امل

 ،ِإَلْيَنا َرُلواًل َ َبْ  َأْرَل ،ُرْلَنا َهَماَوَلْم َيْت ،َوَرَزَقَنا ،اأُلوَلى: َأنَّ اهلل َخَلَقَنا -

﴿َلى: َوالدَِّليُ  َقْوُلُه َتَعا ؛َوَسْن َعَصا ُِ َدَخَ  النَّاَر ،َفَمْن َأَطاَعُه َدَخَ  اجَلنََّة  

                                          

                 ﴾  : [16-11]املزس. 

ََ سعه أحٌدَيالثَّاِنَيُة: َأنَّ اهلل ال  - ََى َأنْ ُيْشَر  ،ال َسَلكٌ ُسَقرٌَّب، (2) عبادتهيف ْر

       ﴿ َلى:َوالدَِّليُ  َقْوُلُه َتَعا؛ (3) َوال َنِبيٌّ ُسْرَلٌ 

  ﴾   :[18]اجلن. 

 ن حاد اهللــــة سواالــه ســال جيوز ل ،هللاَد ــلرَُّلوَل َوَوحَّالثَّاِلَثُة: َأنَّ َسْن َأَطاَع ا -

 ﴿ ُلُه تعاىل:َوالدَِّليُ  َقْو ؛ َقِري ب َوَلْو َلاَن َأْقَرَب ،َوَرُلوَلُه          

                                         

                                             

                                      

                                ﴾ :[22]اجملادلة. 
 َعَلى ُل ِ  ُسْسِلم  َأنَّه َيِج ُب :-َمَك اهللَرِح-اْعَلْم ):  قال املصنف

ََ ،َوُسْسِلَمة  ِِ ِِ اِثَتَعلمُم     .(:َمُ  ِبِهنَّواْلَع ،َساِل امل َه

                                                           

تابه: حصول املأمول بشرح الشيخ عبداهلل بن صاحل الفوزان يف ك ( يف )د(: )َتَعلُُّم َهِذِه املَساِئل(. ورجح1)

 ئل الثالث(.(: أن العبارة األوضح: )تعلم هذه املسا22ثالثة األصول )

 معه يف عبادته أحد(.( يف )خ(: )أن يشر  2)

 زيادة: )وال غريهما(. ( يف )د(: زيادة: )فضاًل عن غريهما(. ويف )ص(:4)



 

 

 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بأن ينزل داعيًا أعاد وكرر قوله و ،()رمحك اهلل ،اجزم وتيقن أي: ،()اعلم 
اظ وهي من ألف ،(كلعلى ) وجوبًا عينيًا( أنه جيب) ،عليك رمحته وفضلهاهلل 

لم )تع مع املسائل األربع اليت سبقت ،مكلفةمكلف و( ومسلمةمسلم ) العموم
العمل  :أي ،()والعمل بهن ،مبعرفتهن واعتقاد معانيهن (املسائلهذه ثالث 

جب فالواليس جمرد العلم هو املطلوب فقط، بل العلم والعمل معًا، فمبدلوهلن، 
    .(1) يف هذه املسائل الثالث أمران: العلم والعمل

  ــــــــــ

في ف، األصول الثالثة نع املصنفقبل كالم ية هي املقدمة الثانالرسالة هذه 

املصنف ذكر وهنا ، ربع مسائل جيب علينا تعلمهاأاملصنف ذكر  املقدمة األوىل

ملسائل األربع السابقة يف اووالعمل بها،  ،ثالث مسائل أخرى جيب علينا تعلمها

م اعل) الثالث يقول: وهنا يف هذه املسائل ؛(ااعلم أنه جيب علين)قال املصنف:

أن هذا فرض  :بله، والفرق بني هذا والذي ق(على كل مسلم ومسلمةأنه جيب 

ليت ؛ فهذه املسائل ا(2)ل مسلم ومسلمةجيب على كويتعني على كل فرد، 

 .(4)اليت مضت مسائل عمليةذكرها املصنف هي مسائل اعتقادية، و

ملا قبلها،  صلٌة -رمحه اهلل تعاىل- صنفملهذه املسائل الثالث اليت ذكرها او

جيب : ) املقدمة األوىليفيان ألوىل املراتب، يف قوله ب ؛ ففيهاملا بعدها ومتهيٌد

                                                           

ن عبدالعزيز (؛ وشرح ثالثة األصول، صاحل ب11م )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاس1)

األصول  (؛ وشرح42بداحملسن القاسم )(؛ وتيسري الوصول شرح ثالثة األصول، د. ع22آل الشيخ )

 (.14الثالثة، د. خالد بن عبداهلل املصلح )
 (.23مد الغنيمان )( احملصول من شرح ثالثة األصول، عبداهلل بن حم2)
 (.23بداهلل اجلابري )( ايقاف العقول بشرح الثالثة األصول، عبيد بن ع4)

 الشرح 

 لياألمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
ما جيب من أول أن  :فيكون املراد، العلم( :علينا تعلم أربع مسائل: األوىل

ا هن -رمحه اهلل تعاىل-ائل الثالث اليت ذكرها هذه املس :على اإلنسان تعلمه
لمهن وأن يعمل ومسلمة أن يتع ل مسلمهذه املسائل الثالث جيب على كو، (1)

، هن أثابه اهللفمن تعلمهن وعمل بته، دبهن؛ ألن فيها بيان أصل الدين وقاع

؛ (2)آثم  علمهن ومل يعمل بهن فهوومن مل يتعلمهن ومل يعمل بهن، أو ت

يد الربوبية، ثالث راجعة إىل تقرير توحواملسألة األوىل من هذه املسائل ال

راجعة  :عبادة، واملسألة الثالثةإفراد اهلل بالقرير وجوب تواملسألة الثانية تتعلق ب

ثالث تتعلق هذه املسائل الف»؛ (4)عال إىل احلب والبغض يف توحيد اهلل جل و

وهذا هو حقيقة  إلهلية، والوالء والرباء،اتوحيد الربوبية، وتوحيد بتقرير 

لب ما تضمنت من طقف عند هذه األلفاظ، ويي ؛ فحري باملسلم أناإلسالم

 .(3)«نهاقف عند كل مسمى مال أن ي؛ وال ميكن العلم إالعلم والعلم

* * * * * 
َبْ   ،َنا َهَماَوَلْم َيْتُرْل ،َرَزَقَناَو ،نَّ اهلل َخَلَقَناَأ اأُلوَلى:: ) قال املصنف

  .(َوَسْن َعَصا ُِ َدَخَ  النَّاَر ،َمْن َأَطاَعُه َدَخَ  اجَلنََّةَف ،ِإَلْيَنا َرُلواًل َأْرَلَ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اليت جيب على كل مسلم ومسلمةمن املسائل الثالث  ()األوىلاملسألة 
                                                           

 (.14صلح )( شرح األصول الثالثة، د. خالد بن عبداهلل امل1)
ل، (؛ وينظر: حاشية ثالثة األصو24هلل الراجحي )ثة، عبدالعزيز بن عبدا( شرح األصول الثال2)

 (.11عبدالرمحن بن قاسم )
عبدالعزيز  (؛ وشرح ثالثة األصول، خالد بن25) ( ينظر: شرح ثالثة األصول، د. عبدالعزيز الريس4)

 (.22الباتلي )
الدرر السنية و ؛(5) ثة األصولثال حاشية، ينظر: تصرف يسريب نقل ابن قاسم هذا الكالم عن املصنف( 3)

(1/112.) 

 الشرح 

 لياألمجا



 

 

 

 

أوجدنا من عدم بعد و ()خلقناجل عز و ()أن اهلل :هيوالعمل بها،  ،تعلمها
: هماًل(كنا ومل يرت)النعم لنستعني بها على ما خلقنا له؛  )ورزقنا( ،أن مل نكن شيئًا

اية أعطانا الرع إنه سبحانه قد( بل) ،نهىال نؤمر وال ُنغري مكلفني، لني هَمأي ُم
فمن ) ؛، أرسله باهلدى ودين احلٌهو حممد ( اًلوأرسل إلينا رس)فـــ 

دخل ) اتبع ما جاء به، ومن الشرك ونهى عنهمن التوحيد فيما أمر به  (أطاعه
مل يؤمن به  بأن( ومن عصاه) ،(1)عز وجل طاعة هلل ألن طاعة النيب  ؛(اجلنة

أي: استحٌ دخول  (دخل النار) أو خالف أمره بفعل ما نهى اهلل عنه مع إميانه
إما دخواًل أوليًا  :اجلنة دخلفمن أطاعه قد يدخلها وقد ال يدخلها،  ه، لكنالنار

من و ؛عليهم دخواًل بعد أمد، أي بعد َسْبٌ عذاٍبو أ ؛بغري حساب وال عذاب
النفاق  وأالشرك األكرب  وأكان عصيانه بالكفر  إذا دخواًل أبديًاعصاه دخل النار 

 كان عصيانه مبا دون الكفر نار تطهري إذادخواًل مؤقتًا ؛ أو دخل النار االعتقادي
 .(2) الشرك وأ

  ــــــــــ

ل مسلم ومسلمة ائل الثالث اليت جيب على كمن املس هذه املسألة األوىل

 :منهما أصالن البد ذه املسألةيف ضمن هو ،تعلمها والعمل بها

لق اخللق حلكمة وغاية فاهلل جل جالله خهلل به، فه ا: أن يعلم ما كلَّاألول

  .عظيمة، وهي عبادته وحده ال شريك له

لرسول لمه جيب أن يكون عن طريق ا: أن هذا العلم الذي يعوالثاني

                                                           

لرمحن بن (؛ وشرح األصول الثالثة، عبدا11م )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاس1)

 (.14ناصر الربا  )
عبدالعزيز  (؛ وشرح ثالثة األصول، خالد بن42ي )( ينظر: شرح ثالثة األصول، د. حممد أمان اجلام2)

 (.44الباتلي )

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 (1). 

ومن ربوبيته تعاىل ، ا: اإلقرار بتوحيد الربوبيةمعناهوهذه املسألة األوىل 

إنزال الكتب الرسل، وباده إرسال إنعامه على عباده، وأعظم نعمه على ع

لى عناية اهلل وإرسال الرسل دليل ع ،(2) لتعريف العباد بربهم، وحبقه عليهم

صدونه بشيٍء من مل يرتكهم هماًل ال يق جل وعال خبلقه، وأنه سبحانه وتعاىل

سألة يف هذه امل - تعاىلرمحه اهلل- صنفبدأ املو ،العبادة، وال ُيطلب منهم شيء

وعال: اخللق  ، فمن أفعال ربوبيته جل(4)دًا ملا بعدهمتهي بتقرير توحيد الربوبية

؛ اهلل جل وعال ةبه على أنه مكلف بعباد واملقصود بذلك أن يستدل، والرزق

وهو ، لعمل مبقتضاهلينا معرفته، واعتقاده، واجيب عالذي  هذا األصل األولف

؛ ألنها إذا جدًا هذه املسألة األوىل عظيمٌةو ،عظيم من أصول الدين أصٌل

ال لغاية وحلكمة يعلم أنه ما خلق إفري، استقرت يف قلب العبد قادته إىل كل خ

 :وهيألمر عظيم، باد فاهلل جل وعال خلق العته؛ وفيها جنا عظيمة فيها سعادته

بصره بهذه الغاية، اإلنسان حيتاج إىل من يو ،عبادة ربهم الذي خلقهم ورزقهم

 هرسولاهلل جل وعال سل أرهلذا و ؛ذه الغايةهوالرسل هم الذين بينوا للناس 

كما صح يته، ى طاعته والعقاب على معصلتقرير ذلك وبيانه، ورتب اجلزاء عل

يل: ومن يأبى يا رسول ، فق(نة إال من أبىكل أميت يدخلون اجل): به احلديث

                                                           

 (.22بن حممد الغنيمان ) ينظر: احملصول من شرح ثالثة األصول، عبداهلل (1)
 (.14ا  )( شرح األصول الثالثة، عبدالرمحن بن ناصر الرب2)
 (.14صلح )( شرح األصول الثالثة، د. خالد بن عبداهلل امل4)



 

 

 

 

ص الدين فتلخ؛ (1)(فقد أبىنة ومن عصاني من أطاعين دخل اجل)اهلل؟ قال: 

 .(2) املسألة العظيمةيف هذه 

(: أي: من جلنة ومن عصاه دخل النارفمن أطاعه دخل اقال املصنف: )

ن النار، وقد أحسن ه الفوز باجلنة والنجاة م، فإن مثرة طاعتأطاع الرسول 

 هلمم للقيام بهن هذا من أعظم ما حير  ااملصنف عندما ربط العمل بثمرته؛ أل

(4). 

* * * * * 
 

                                                           

صلى اهلل عليه  هللنة، باب: االقتداء بسنن رسول ا( أخرجه البخاري، كتاب: االعتصام بالكتاب والس1)

 (.2234وسلم، برقم )

 (.42ل الشيخ )( ينظر: شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آ2)

 (.1/114الرمحن الشمسان )( تنبيه العقول إىل كنوز ثالثة األصول، د. عبد4)



 

 

 

 
﴿ ْوُلُه َتَعاَلى:َوالدَِّليُ  َق) : قال املصنف                   

                                        

 ﴾) (1).  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: عاىل)قوله ت :على أن اهلل مل يرتكنا هماًل، بل أرسل إلينا رسواًل (دليلوال)

﴿           ﴾) عث فيهم النيب واخلطاب هنا ملشركي مكة الذين ُب، 
﴿) سائر الثقلني اجلن واإلنس واخلطاب يشمل: وكذبوه وعاندوه،   

  ﴾)، ؛يوم القيامة تبليغكم،: شاهًدا على يعين (﴿             

  ﴾)، بن عمران كليم الرمحن، عليه وعلى نبينا هو: موسى هذا الرسول و
﴿) ،أفضل الصالة والسالم       ﴾) موسى لم يصدق فرعوُن ف

﴿) ثّم قال تعاىل:، ملا دعاه إىل اهلل وأمره بالتوحيد، بل عصاهاهلل  رسوَل    

 ﴾)، وهو تهديد لكل من خالف الرسل فيما أخذًا شديدًا ثقياًل :أي ،
  .(2)جاؤوا به

   ــــــــــ

ة، بهذه النعمة العظيممة تذكري هذه األ –هلل أعلم وا –املقصود من هذه اآلية 

فعل قوم فرعون  ويقذيرها أن تفعل مثل ما ؛وهي إرسال هذا النيب الكريم

كم حممد األمة أن تعصوا نبي أي: فاحذروا أنتم أيها ،(4)فيصيبهم ما أصابهم
                                                           

 .[11-15، اآليتان ]املزملسورة ( 1)

 .(43القاسم )داحملسن ( ينظر: تيسري الوصول شرح ثالثة األصول، د. عب2)
يق: (؛ وتفسري السعدي، يقق44هلل بن صاحل الفوزان )( ينظر: حصول املأمول بشرح ثالثة األصول، عبدا4)

 (.324عبدالرمحن اللوحيق )

 الشرح 

 ليالتفصي

 الشرح 

 لياإلمجا



 

 

 

 

 ، الدنياقاب اهلل وأليم عذابه يفحل بهم من عما مثل فيحل بكم 

 رتكوا هماًل، ولولتهديد هلم، وأنهم لن ُيايف اآلخرة؛ وهذا فيه ، و(1)والربزخ

قال ، (2)ا التهديدم رسواًل، وملا هددهم بهذكانوا مرتوكني هماًل ملا أرسل إليه

لدمار إن كذبتم وأنتم أوىل باهلال  و ا»: -تعاىل رمحه اهلل -ابن كثري 

 افثبت بهذ؛ (4)«وسى بن عمرانرسولكم؛ ألن رسولكم أشرف وأعظم من م

ث هلم رساًل نهم بعد أن خلقهم، بل بعأن اهلل جل وعال مل يرت  اخللق وشأ

عال أن يعبدوه يق اليت يرضى اهلل جل ويعلمونهم ويهدونهم ويبّصرونهم الطر

 .(3) بها دون ما سواها من الطرق

* * * * * 
 

                                                           

 (.12( حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاسم )1)
 (.12صلح )( شرح األصول الثالثة، د. خالد بن عبداهلل امل2)
         (.425/ 3العظيم )( تفسري القرآن 4)

 (.44ل الشيخ )( ينظر: شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آ3)



 

 

 

 
ََى َأْن ُيَأ الثَّاِنَيُة:):  املصنفقال  ََ سعه أحٌدنَّ اهلل ال َيْر ، دتهيف عبا ْشَر

    .(يٌّ ُسْرَلٌ َوال َنِب ،ال َسَلٌك ُسَقرٌَّب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،هاجيب على كل مسلم ومسلمة تعلم اليتالثالث من املسائل  ()الثانيةاملسألة 

ٌ الرازق( ن اهللأ) :والعمل بها  شركي أن)بل ميقت أشد املقت  ()ال يرضى اخلال
 من املالئكة ()ال ملك ،كائنًا من كان ،(يف عبادته) بهويساوى  ،()أحد أيَّ (معه

الذي هو سيد املالئكة عليه السالم ولو كان جربيل حتى ، عنده ()مقرب
 عليهحممد حتى النيب  من البشر أرسله ()وال نيب مرسل ،وأشرفهم وأعظمهم

، فالكل عبيد هلل عز املخلوقاتضاًل عن غريهم من سائر ف ،الصالة والسالم
 فهو ال يقبل الشركة يف حقه، عز وجلوحده، واهلل  العبادة حٌ اهللو وجل،

   .(1)العبادةشيئًا من  ن سواه ال يستحٌــسبحانه املستحٌ للعبادة، وم
   ــــــــــ

بارة ر منه بعألوىل، وحذَّيناقض املسألة ا أمرف من ر املصنيف هذه املسألة حذَّ

ن اهلل ال يرضى أية: الثانخاطب، فقال: )تدل على اللطف واحملبة والشفقة بامل

   ﴿اىل: ، ولعله اقتبسها من قوله تع(تهأن يشر  معه أحد يف عباد

﴾
فر ه أن الككمال إحسانه بهم، وعلمل، فال يرضى لعباده الكفر؛ (4()2)

هي الغاية اليت خلق وألنه خلقهم لعبادته، ف ؛شقاوة ال يسعدون بعدهايشقيهم 

                                                           

بدالرمحن (؛ وحاشية ثالثة األصول، ع45ن القاسم )( تيسري الوصول شرح ثالثة األصول، د. عبداحملس1)

ثالثة  على (؛ وتعليقات45، 44آل الشيخ ) (؛ وشرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز13بن قاسم )

 (.2األصول، صاحل بن عبداهلل العصيمي )

 .[2، اآلية ]الزمرسورة ( 2)

 (.1/121الرمحن الشمسان )( تنبيه العقول إىل كنوز ثالثة األصول، د. عبد4)

 الشرح 

 ليالتفصي

 الشرح 

 لياإلمجا



 

 

 

 

 جل وعال ال ا كان اهلل؛ وملَّ(1)ما خلقهم ألجله كوايرتهلا اخللق، فال يرضى أن 

بأساليب  منه رسوله  ره أميا يقذير، وحذَّر منه يف كتابيرضى الشر  حذَّ

 .(2)متنوعة 

بة، فيكون التقدير: مصدرية ناص : )أن( هنا(أحٌد وقوله: )أن يشر  معه

ركًا( نكرة يف ذا التقدير تكون كلمة )ش)إن اهلل ال يرضى شركًا به(، وعلى ه

، (4)بأي شر  كان م يف عدم رضا اهلل جل وعاليفيد العمو سياق النفي، وهذا

ي عن مجيع ما فتكون عامة، وتفيد النه )أحٌد( هنا: نكرة يف سياق النفي،و

الشر  يف  إبطاُل :هامقصود هذه املسألةف؛ (3)جل وعال ُيعبد من دون اهلل 

 عه أحد يف عبادتهن اهلل ال يرضى أن يشر  م، وإحقاق التوحيد، ببيان أالعبادة

عبد وحده دون أن ُيى التوحيد، ول وعال إمنا يرضاهلل جف ،(5) من كان كائنًا

ا من ُكلِّف به يتعملية الهلًا آخر فقد نقض الغاية الإ اهلل هسواه، فمن أشر  مع

  .(1)خلقه

لنهي عن الشر  أكد اف(:  نيب مرسلال ملك مقرب، والقال املصنف: )

هَّم أن املخلوق قد ُيَتو؛ ألنه (2)هلل جل وعالبنفي عبادة أعظم اخللق منزلة عند ا

ختاذه واسطة، أي: ه يوصل إىل اهلل جل وعال بانفإإذا بلغ إىل غاية عظيمة 

                                                           

 حيق.(، يققيق: عبدالرمحن اللو224( تفسري الكريم الرمحن، عبدالرمحن السعدي )1)
 (.133-1/123األصول، د. عبدالرمحن الشمسان ) ثالثة( ينظر: تنبيه العقول إىل كنوز 2)
 (.15محد مامي )( بلوغ املأمول بشرح الثالثة األصول، عصام بن أ4)

 (.1/132. عبدالرمحن الشمسان )( ينظر: تنبيه العقول إىل كنوز ثالثة األصول، د3)
 (.2لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا5)

 (.44لشيخ )ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل اشرح  (1)

 (.1/124. عبدالرمحن الشمسان )( ينظر: تنبيه العقول إىل كنوز ثالثة األصول، د2)



 

 

 

 
 ؛والرسل واألنبياء ،ئكةوقات مقاماً عند اخللق املالاملخلباختاذه وسيلة، وأعلى 

ز وجل ال وإذا كان اهلل ع؛ (1) ا األمرهذ -عاىلرمحه اهلل ت- صنفهلذا نفى امل

، لذي نعلمههو من أشرف اخللق الغييب اومقرب، يرضى أن يشر  به ملك 

  معه غريه ممن فكيف باإلشرا ؛ين آدمب وال نيبٌّ مرسل، وهم أشرف جنس

 هال شك أنف ،األصنام والصاحلنيكاألشجار واألحجار و ما؛هو دونه

 ن وقع منه الشر : جل وعال يف بيان عقوبة مبل يبغضه، وقد قال اهلل ،يرضاهال

﴿               ﴾
(2)، 

 أمرم الشر ، وأنه هذا العمل، وفيه بيان عظ وهذا فيه التهديد البليغ البني على

د الشديد العظيم من ملا توعد عليه بهذا الوعي يرضاه اهلل، وإاّلخطري كبري ال

 .(4)يقريم اجلنة واإلخبار بدخول النار

* * * * * 
 

                                                           

 (.45، 44يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش1)

 .[22، اآلية ]املائدةسورة ( 2)

 (.14ملصلح )ا( شرح األصول الثالثة، د. خالد بن عبداهلل 4)



 

 

 

 

      ﴿ْوُلُه َتَعاَلى: َوالدَِّليُ  َق):  قال املصنف

 ﴾)(1).  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :( على أن اهلل ال يرضى أن يشرك معه أحد يف عبادته كائنًا من كانالدليلو) 
 ال ()هلل: أماكن الصلوات أو أعضاء السجود أي ،()وأن املساجد قوله تعاىل:)

 اهلل وال بها لغري ،ال تسجدوا فيهاأي: ف ،(فال تدعوا مع اهللألحد سواه، )
وال غريهم، ال دعاء عبادة وال ، وال وليًا ،وال نبيًا ،ال ملكًا من املالئكة( أحدًا)

والذنب الذي ال يغفر  ،، فدعاؤهم من دون اهلل هو الشرك األكربدعاء مسألة
  .(2) إال بالتوبة منه

   ــــــــــ

 : على أقوالآلية الواردة يف ااملساجد( يف كلمة ) اختلف أهل التفسري

سجد يت يبيوت اهلل الهي فيت للصالة وذكر اهلل، املواضع اليت ُبن هاأن: األول

د والنصارى إذا دخلوا اليهوكانت »: ال قتادةق ،، ويصلى له فيهاه فيهال

لوا هلل الدعوة إذا دخ لصوافأمر اهلل املمؤمنني أن خي شركوا باهلل،كنائسهم وبيعهم أ

 هلل فال يصح أن يشر  : أن بيوت اهللالتفسري فيكون املعنى على هذا ؛«املساجد

يه تكون اآلية نزلْت يف وعل ،غريهافضاًل عن  ،املساجد مع اهلل أحد يف هذه

 ما يفعُل أهُل الكتاِب يفملساجِد يف عبادِتِه غريه، كأْن ُيشر  باللَّه يف ا النهي عن

                                                           

 .[13، اآلية ]اجلنسورة ( 1)

بدالرمحن (؛ وحاشية ثالثة األصول، ع41ن القاسم )( تيسري الوصول شرح ثالثة األصول، د. عبداحملس2)

 (.2بداهلل العصيمي )(؛ و تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن ع13بن قاسم )

 الشرح 

 ليالتفصي

 الشرح 

 لياإلمجا



 

 

 

 
 .(1) كنائِسِهم وبيِعهم

 فإنها هلذه األمة مساجُد، ؛األرَض كلَّها هنا: املراَد باملساجِدأن : والثاني

 .ُيسجَد عليها لغريه وهي كلُّها للَّه، فنهى اللَُّه أن

: نىفيكون املع، ليها العبدع ُدُجألعضاء اليت يْسا :هاب املرادأن : والثالث

أن تكون خالصة هلل؛  فيجبهلل،  وقٌةخمل هذه األعضاء اليت يقع عليها السجود

 .(2) غريهلأو عليها  بهافال تسجدوا 

 رضى بالشر  كائنًا من كانال يجل وعال أن اهلل  علىمن اآلية وجه الداللة و

 : من جهتني ،املشر  به

 ﴿ أن اهلل جل وعال قال:: األوىل   ﴾  يقتضي وكون املساجد هلل 

 .(4)عه أحد إفراده تعاىل بالعبادة وأال يدعى م

 ﴿ :ولهقيف : ةالثاني      ﴾ كلمة؛ ألن :﴿ ﴾ ( نكرة )َأَحًدا

 وا، أي: ال تدعحدأكل ما سوى اهلل و اءت يف سياق النهي، فتعم كل أحد،ج

، (3)مجادًا وال غري ذلك ًا وال حجرًا وال جناً والملكًا وال نبيًا وال وليًا وال شجر

، كما يف احلديث: العبادة كلهاراد به تسم الدعاء ُيطلق يف خطاب الشرع ووا

                                                           

د احلسني البغوي، ى )معامل التنزيل(، ألبي حمممخمتصر تفسري البغوي، املسو (؛3/233( تفسري ابن كثري )1)

لي(، مجع ري اإلمام ابن رجب احلنب(؛ و روائع التفسري )اجلامع لتفس2/223اختصار: د. عبداهلل الزيد )

لشيخ يم )مطبوع ضمن ممؤلفات ا(؛ وتفسري آيات من القرآن الكر2/541وترتيب: طارق بن عوض اهلل )

 احملقق: د. حممد بلتاجي. مس(،حممد بن عبد الوهاب، اجلزء اخلا

 (.3/432لرمحن ابن اجلوزي )( زاد املسري يف علم التفسري، ألبي الفرج عبدا2)

 (. 3/454مد األمني الشنقيطي )حمل ( أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن،4)

بن فوزان ااحل (؛ وشرح األصول الثالثة، د.ص21لراجحي )( شرح األصول الثالثة، عبدالعزيز بن عبداهلل ا3)

 (.41آل الشيخ ) (؛ وشرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز52الفوزان )



 

 

 

 

وجوب ى يل علدل ، معهالنهي عن دعوة غري اهللف؛ (1)(والدعاء هو العبادة)

عبدوا مع اهلل أحدًا؛ بل فال ت :يف سياقها آليةا فكأن نسق ،عبادة هلل وحده

حانه وتعاىل بل العبادة هلل سفإثبات املساجد وهي حما، (2) اعبدوا اهلل وحده

دليل على  الشر (،) بالنهي عن دعاء غريه تعقيب ذلكوحده ال شريك له، و

 ال ينهى عن شيء إال اهللف ضى أن يشر  معه غريه،عاىل ال يرأن اهلل سبحانه وت

﴾   ﴿: تعاىل ولهويدل لذلك أيضًا ق ؛وهو اليرضاه
(4) (3). 

* * * * * 
 

                                                           

  .(214)سيأتي خترجيه ص( 1)

 (.23، 2لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا2)

 .[2، اآلية ]الزمررة سو( 4)
 (.12صلح )( شرح األصول الثالثة، د. خالد بن عبداهلل امل3)



 

 

 

 
وز له ال جي ، َوَوحََّد اهللنَّ َسْن َأَطاَع الرَُّلوَلَأ الثَّاِلَثُة:) : قال املصنف

  .(َوَلْو َلاَن َأْقَرَب َقِري ب  ، َوَرُلوَلُهسواالة سن حاد اهلل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا، معرفتهاليت جيب على كل مسلم ومسلمة من املسائل  )الثالثة(املسألة 
 وهو، به، واجتنب ما نهى عنه َرفيما أَم (أن من أطاع الرسول) والعمل مبوجبها

 :لثانيةاملسألة ا وهو، ، وأخلص له العبادةيف عبادته (اهلل َدووحَّ) ؛املسألة األوىل
أي:  ،(من حاّد اهلل ورسوله) ومودة حمبةو ،(مواالة)حيرم عليه و ،(ال جيوز له)

أي:  ،(أقرب قريب) من حادَّ اهلل ورسوله( و كانول) ،وشاقهمااهما عادمن 
و القرب يف احلقيقة ه، فإمنا باب أوىلدونهم يف النسب من من و ،الولد والوالد

 .(1) قرب الدين ال قرب النسب
   ــــــــــ

لى اليت جيب عالثالث سائل اململسألة الثالثة من اهذه  تقريريف  قال املصنف

من أطاع الرسول ن أ الثالثة:: )وجبهاكل مسلم ومسلمة معرفتها، والعمل مب

 هذه الثالث مسائل اليتو :(ن حاّد اهلل ورسولهال جيوز له مواالة م ،ووحد اهلل

 :ماتها املصنف من املهمَّات العظيأورد

يعلم الطريق ف ن خلقه، وإذا علم الغاية،: أن يعلم املرء الغاية ماألوىل

 . عة الرسولاملوصلة لتحقيق هذه الغاية، وهي طا

الشر  به، حتى  ال يرضى تعاىلاهلل  : معرفة خطر الشر ، وأنالثانية

 عال.جل و ات العالية عندهباملقربني عنده، والذين هلم املقام
                                                           

ألصول، د. (؛ وتيسري الوصول شرح ثالثة ا12م )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاس1)

(؛ وتعليقات على 11ن ناصر الربا  )(؛ وشرح األصول الثالثة، عبدالرمحن ب42عبداحملسن القاسم )

 (.2ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل العصيمي )

 الشرح 

 ليالتفصي

 الشرح 

 لياإلمجا



 

 

 

 

أطاع الرسول، وخلص الذي وحَّد اهلل، و-وّحد يكون يف قلب امل ال: أالثالثة

 .(1)حمبة للمشركني : -من الشر 

بع الالزم للمسألتني رها املصنف هي مبنزلة التاالثالثة اليت ذكهذه املسألة و

 ،ن طاعة الرسولالرباءة من املشركني؛ أل مقصودها: بيان وجوباألوليني، و

تحققان ي الألوىل والثانية لة املذكوران يف املسأا وإبطال الشر ، وهما األمران

 مل شر  موحدًا هلل،أطاع الرسول وأبطل الفمن  ،الرباءة من املشركنيمع إال 

ان الناشىء من طاعة ن املشركني، فال جيتمع اإلميم حتى يتربأتتم له عبادته 

 بل املمؤمنون حمادُّون من ؛بة املشركني أعداء اهللمع حم ،وتوحيد اهلل ،الرسول

م ابن قال شيخ اإلسال، (2) اهلل ورسوله حادَّ اهلل ورسوله، معادون من عادى

ه، وذلك ومودة رسول اإلميان باهلل يستلزم مودته» :-تعاىل رمحه اهلل-تيمية 

أصول اإلميان، فأصل  مناملسألة وهذا  .(4)«يناقض موادة من حاد اهلل ورسولـه

ذه الكلمة وما دلت عليه من ه : أن حيب العبُد(هللال إله إال ا)الّدين الذي هو 

ويبغض  ،مةالشر  املناقض هلذه الكل ويبغض ؛وحيب أهلها ،التوحيد

غض يف اهلل؛ وذلك ميان: احلب يف اهلل والبأوثق عرا اإلهلذا كان و؛ (3) املشركني

ا يبغضه اهلل سبحانه حب ما حيبه اهلل، وأبغض مأنه إذا وقر اإلميان يف قلب العبد أ

ر  والكفر لتوحيد وأهله، ويبغض الشوتعاىل، واهلل سبحانه وتعاىل حيب ا

 سبحانه ّد اهللتقّرب منهم فإنه قد حاوأهله، فمن أحب أهل الشر  وواّدهم و

  .(5)وتعاىل 

                                                           

 (.33يخ )شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش (1)

 (.14، 2بداهلل العصيمي )تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عينظر: ( 2)

 (.        14/254( جمموع الفتاوى )4)

 .(42يخ )شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش (3)

 (.13صلح )( شرح األصول الثالثة، د. خالد بن عبداهلل امل5)



 

 

 

 
أخوذٌة م :املواالةو(: ولهاهلل ورس ة من حادَّال جيوز له مواال) قال املصنف:

حيث املكان،  ، وُيستعار ذلك للقرب من(1) من الَوْلُي، وهو: الُقْرُب والدنوُّ

 ،النصرةو ،من حيث الصداقةومن حيث النسبة، ومن حيث الّدين، و

، مأخوذة من اجملانبةو ملمانعة واملخالفة: ا، فهياحملادةأما و؛ (2) واالعتقاد

هما باآلخر، وحدُّ الذي مينع اختالط أحد ؛(4) ئني: احلاجز بني الشي، وهواحَلدُّ

ادَّ اهلل حمعنى قوله: )ف، (3) ز له عن غريهالشيء: الوصف احمليط مبعناه املمّي

حد  ؛ وهوله ورسوجل وعال اهلل  : أي: كان يف حد متميز عن(ورسوله

  .(5) الكفر

يكون يف األصل  فالقرب: حمبة القلب، القلب؛ أي أصل املواالة يفو

ر  صار مواليًا فإذا أحب القلب الش؛ (1)بالقلب، ثم يتبعه قرب القول والعمل

؛ كذلك إذا ار مواليًا ألهل الشر للشر ، وإذا أحب القلب أهل الشر  ص

لقلب اهلل ورسوله وإذا أحب ا ل اإلميان،أحب القلب اإلميان صار مواليًا أله

ني صار مواليًا ووليًا نإذا أحب القلب املمؤمصار مواليًا هلل ومواليًا لرسوله، و

                                                           

، ط. لناشر: دار الفكر، بريوت(، حققه: شهاب الدين أبو عمرو، ا2/1341( الصحاح، للجوهري )1)

 هـــ.1313األوىل: 

ودي، الناشر: دار (، يققيق: صفوان عدنان داو335( مفردات ألفاظ القرآن، للراغب األصفهاني )2)

 هـــ.1312دمشق، ط. األوىل:  القلم،

ث، بريوت، ط. األوىل: (، الناشر: دار إحياء الرتا222( ينظر: معجم مقاييس اللغة، البن فارس )4)

 (.1/422هــــ؛ والصحاح، للجوهري )1322

 (.221( مفردات ألفاظ القرآن، للراغب األصفهاني )3)

ول، (؛ وينظر: حاشية ثالثة األص14ي )لعصيم( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا5)

 (. 12عبدالرمحن بن قاسم )

 (.13صلح )( شرح األصول الثالثة، د. خالد بن عبداهلل امل1)



 

 

 

 

قرب القول لب يف املودة واحملبة، وواملنهي عنه هنا هو قرب الق؛ (1)للممؤمنني

﴾    ﴿ يف قوله: إال ما استثناه اهلل عز وجل؛ (2)والعمل
وإال  ؛(4)

          ﴿ :من استثناهم اهلل عز وجل يف قوله

           ﴾
من  ألن هذا ؛(3)

اّدة، فالرب والقسط ل شيء، فليس هذا من املواإلحسان الذي كتبه اهلل على كمجلة 

 ال ي عنه هو مواالة القلباملنهف؛ ة اليت حرمتمع الكفار ليس من املواّدة واملواال

-ي رجح الطربقد و، (5)ز وجل يف هذه اآليةالرب واإلحسان فيمن استثناه اهلل ع
نا يف الدين من مجيع مجيع من مل يقاتلوامة يف أن اآلية ع: -تعاىل رمحه اهلل

 حيارب الصلة واإلحسان ملن ملفَأِذَن اهلل جل وعال ب؛ (1) أصناف امللل واألديان

     ﴿ ك:يف قوله بعد ذل حملاربنيا مواالةنهى عن ، ومن الكفار

              

  ﴾،  هناجل وعال وقوله: ﴿ ﴾ يدل يف وصف احملاربني 

لك، وحنو ذملودة اجلزئية اوالة جائزة باإلحسان على أنَّ غري احملاربني له نوع موا

 .(2)باملقابلة وهذا واضح

* * * * * 
                                                           

 (.42يخ )شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش (1)

 (.13صلح )( شرح األصول الثالثة، د. خالد بن عبداهلل امل2)

 .[23، اآلية ]آل عمرانسورة ( 4)

 .[3، اآلية ]املمتحنةسورة ( 3)
 (.13صلح )( شرح األصول الثالثة، د. خالد بن عبداهلل امل5)

 (.22/523( تفسري الطربي )1)

ل لشيخ صاحل بن عبدالعزيز آالي اـــة عليها الدروس العلمية، ملعوث واملدارسات املشتملـــ( األجوبة والبح2)

 (.2/111) الشيخ



 

 

 

 
 ﴿ ْوُلُه تعاىل:َوالدَِّليُ  َق):  قال املصنف             

                                       

                                         

                                       

           ﴾)(1) .  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( على أنه ال جتوز مواالة من حاد اهلل ورسوله ولو كان أقرب والدليل) 
، أي: ال يقع هذا ، وهو أبلغ من النهيوهذا نفي (﴾ ﴿ :)قوله تعاىل :قريب

﴿) جتدأن  وال يكون موجودًا أبدًا  ﴾) على أيضًا احلكم يسري أي: طائفة، و
﴿)األفراد     ﴾) إميانًا حقيقيًا، (﴿    ﴾ )  ومبا أعد اهلل فيه من

﴿) ،الثواب والعقاب ﴾) باحملبة والنصرة، (﴿  ﴾)، أي: عادى (﴿  

    ﴾) بالكفر، (﴿                  ﴾) ؛يف النسب (﴿ 

   ﴾) األقربني منهم، (﴿   ﴾) ال يوادون من حاد اهلل ورسوله الذين 
﴿) بأن جازاهم على ذلك         ﴾):مجع اإلميان يف قلوبهم  ، أي

﴿) ،وأرساهثبَّته و  ﴾)،  :قوَّاهمأي، (﴿   ﴾)، بقوة منه سبحانهأي : ،
(﴿                     ﴾) ،دائمني أي: يسكنهم جنات ،

﴿)، فيها           ﴾) ، ّافإنهم ملوهذا أعلى مراتب النعيم؛ 
وأرضاهم عنه  ،عوضهم اهلل بالرضا عنهم العشائر يف اهللو األقاربأسخطوا 

                                                           

 .[22] ، اآليةاجملادلةسورة ( 1)

 الشرح 

 لياإلمجا



 

 

 

 

﴿) ،الفوز العظيم، ومبا أعطاهم من النعيم املقيم            

     ﴾)،  : وهم اهلل وأنصاره أولياءهم ومن عمل عملهم املوالون أي ،
 .(1) املفلحون يف الدنيا واآلخرة

  ــــــــــ

أصل و، كفر والشر احملادين هلل ورسوله بال ةالنهي عن مواد تضمنت اآلية

﴾   ﴿ :ل وعالاحملبة واملودة، قال ج :املواالة
، يعين: (2)

وهلذا  ؛دةاملواملواالة بأنها اففسَّر املصنف  احلق؛ هنالك احملبة واملودة والنُّصرة هلل

: أن وهذا معناه ،الة من حاد اهلل ورسولهاستدل بهذه اآلية على النهي عن موا

؛ (4) لشر  والكفرحمبة الشر  أو حمبة أهل ا :أصل املواالة يف القلب، وهي

وألهل الكفر، فوجود  للكفر يف باطنه بغٌض يكونفالواجب على املسلم أن 

ع اإلميان، فالواجب إذًا هذه ال تكون م -مة املطلقةاملودة التا–املودة يف القلب 

قال  ؛(3)فرين  قلبه بغض للكفر والكاأال يوادهم، وأال حيبهم، وأن يكون يف

 ازملو من يكون ما عمالهوأ القلب أحوال من»: -رمحه اهلل تعاىل–ابن تيمية 

 الو منه قصد بغري ذلك زمل ممؤمنا؛ اإلنسان كان ذاإ حبيث ؛فيه الثابتة اإلميان

 وهذا ،القلب يف حيصل مل جبالوا اإلميان أن على دلَّ يوجد؛ مل وإذا، له تعمد

  ﴿ :تعاىل كقوله                        

                                                           

ألصول، د. (؛ وتيسري الوصول شرح ثالثة ا24م )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاس1)

 (.42عبداحملسن القاسم )

 [.33، اآلية ]الكهفسورة ( 2)

 (.42يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش4)

احل بن عبدالعزيز آل العلمية، ملعالي الشيخ صلدروس األجوبة والبحوث واملدارسات املشتملة عليها ا (3)

 (.2/113الشيخ )

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
                                       

      ﴾ نفس فإن ؛ورسوله هلل احملادين يواد منًاممؤ جتد ال أنك فأخرب؛ 

 نتفىا اإلميان وجد فإذا ،اآلخر الضدين أحد نفيي كما ،موادته ينايف اإلميان

 ذلك انك بقلبه؛ اهلل أعداء ييوال الرجل كان فإذا ،اهلل أعداء مواالة وهو ،ضده

 :ألخرىا اآلية يف تعاىل ولهق ومثله، الواجب إلميانا فيه ليس قلبه أن على دليال

﴿                                 

                                  

     ﴾
 إذا نهأ تقتضي رطيةش مجلة فذكر ،(1)

 ،وطاملشر انتفاء الشرط مع تقتضي اليت (لو) حبرف املشروط وجد الشرط وجد

﴿: فقال                          ﴾فدل ؛ 

 اختاذهمو اإلميان جيتمع وال ،دهويضا أولياء اختاذهم يينف املذكور اإلميان أن على

 لواجبا اإلميان فعل ما ء؛أوليا اختذهم من أن لىع ذلك ودل ،القلب يف أولياء

 ﴿ :تعاىل ولهق ومثله. إليه أنزل ماو والنيب باهلل اإلميان من     

         ﴾
 تلك يف أخرب فإنه؛ (2)

 القرآنف منهم؛ هو متوليهم نأ :هنا وأخرب ،ممؤمنا يكون ال متوليهم أن :اآليات

    .(4)ـ أ.ه«بعضا بعضه يصدق

أ من اإلسالم: أن يربعنه نتفى االعبد لذي إذا فقده الرباء اووالقدر من الوالء 

                                                           

 [.31-34، اآليتان ]املائدةسورة ( 1)
 [.51، اآلية ]املائدةسورة ( 2)
 (.2/12جمموع الفتاوى ) (4)



 

 

 

 

ن حيب التوحيد، عنى: أن ُيبغض الشر ، وأالتوحيد، مبالشر ، وأن يوالي 

هذا القدر وسالم، ، وحيب اإلض املعبوداتفيربأ مما يعبده املشركون، أي: يبغ

لكن تركها  د ذلك هنا  حمبة واجبة،من حرمه فقد حرم والؤه وبراؤه؛ وبع

م، وبغض أهل د، وهي: حمبة أهل اإلسالمعصية، ليس تركها قادحًا يف التوحي

، واملقصود ا سيأتيملشركني، ففيه تفصيل على ما شر ، فإذا مل يبغض أعيانال

: حمبة اإلسالم كه كفر، وهو الوالء الواجبمعرفة أن الوالء والرباء منه ما تر

ودات املشركني، ، وبغض معب: بغض الشر وحمبة اهلل، والرباء الذي هو قرينه

  .(1)لوالء والرباء أصل ام؛ ألنه ناقض وهذا القدر من مل يأت به فليس مبسل

 : (2)  ـ ثالث درجاتللكافر ـ يعين للمعني واملواالة

كفرة، وُيسميها بعض ه مواالة موهذلدينه،  : مواالة الكافرالدرجة األوىل

    ﴿ وله تعاىل:العلماء: التولي، وهو الذي جاء يف ق

﴾
اآلية بأنه: التولي يف  قد ُفّسر التولي املكفر يفو ،تولياتواله ُيقال:  ؛(4)

وهذا قول ابن  ،نه منهم يف الكفرإن، فمن يتوهلم يف الديالدين، أي: و

   ﴿: عاىلت قوله» :-هلل تعاىلرمحه ا–قال ابن اجلوزي . (3)عباس

 ﴾، الكفر يف منهم نهإف الدين، يف يتوهلم من: أحدهما: قوالن فيه، 

وما ذكره ابن اجلوزي ، (5)«ألمرا خمالفة يف منهم نهإف دالعه يف يتوهلم من: والثاني

                                                           

 بن عبدالعزيز آل لدروس العلمية، ملعالي الشيخ صاحلاألجوبة والبحوث واملدارسات املشتملة عليها ا (1)

 .(2/144)الشيخ 

 .(2/111) ملصدر السابق( ا2)

 [.51، اآلية ]املائدةسورة ( 4)
 (. 2/31" )ونوالعي النكت" املاوردي تفسريينظر:  (3)
 (؛ وينظر: املصدر السابق.1/552زاد املسري، البن اجلوزي ) (5)



 

 

 

 
 ،فار على دينهمي التفريق بني مواالة الكعن أهل التفسري يف معنى اآلية يقتض

فال  :وأنها خمالفة لألمر، أي ،جمرد العهد مع الكفار وبني املواالة يف ؛ا كفرــوأنه

ومن »ذه اآلية: يف تفسري ه -هلل تعاىلرمحه ا–قال ابن عطية و، (1)تكون كفرًا

 ؛واخللود يف النار ،مةواستحقاق النق ، الكفرمبعتقده ودينه فهو منهم يفتوالهم 

فهو  ،بإميانوال إخالل  ،دون معتقد ،وحنوه ،دمن العض ،ومن توالهم بأفعاله

رمحه اهلل – وقال الشنقيطي؛ (2)«يهم وعليهمنهم يف املقت واملذمة الواقعة عل

 ،فيهم َرْغَبة ،ار اختيارًاَبيََّن أن الذي يتوىل الكف»يف تفسري هذه اآلية:  -تعاىل

                                                           

 لعنكبوتية.امد القرني، حبث منشور على الشبكة مناط الكفر مبواالة الكفار، د. عبداهلل بن حم (1)
: تفسريه يف عاشور بن مدحم بن الطاهر حممد وقال(. 2/243) احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز (2)

﴿: وقوله»(: 1/222) "والتنوير التحرير"           ﴾، (من :)،نم كل أن قتضيت شرطية 

 ال ناه البعضية معنى ألن ملتهم؛ يف دخول واليتهم أن يقتضي هرهبظا وهذا منهم، واحدًا يصري يتوالهم

 مسلمًا كان فقينا ومل الرسول، واتبع إلميانا عقيدة اعتقد إذا املمؤمن انك وملا دينهم، يف بالكون إال يستقيم

: قوله يف الوالية حبمل إما: تأويلني بأحد املفسرون تأوهلا وقد ويل،التأ إىل حباجة اآلية كانت حمالة ال

﴿   ﴾  ناب قال ولذلك اإلسالم، يند يف والطعن بدينهم الرضى: هي اليت الكاملة، الوالية على 

﴿: قوله بتأويل وإما لنار؛ا يف واخللود الكفر يف منهم فهو ودينه مبعتقده توالهم ومن: عطية   ﴾  

 نم بأفعاله توالهم من: عطية بنا قال. العذاب استحقاق يف نهمم كواحد فهو أي البليغ، التشبيه على

 وهذا. ـه.أ. عليهم الواقعة املذمةو املقت يف منهم فهو اإلميانب إخالل وال معتقدهم دون وحنوه العضد

﴿: قوله يف اإلمجال    ﴾  من يرض مل فاهلل ية،اآل نزول وقت يف االتهممو من التحذير يف مبالغة 

 يف ومئذي املسلمني أمر كان وقد افقني،باملن يلبسهم ذلك ألن النصارى؛و اليهود يتولوا بأن يومئذ املسلمني

 التجرد اجلامعة حلفظ املتعني من كانف واملشركون واليهود ملسلمنيا وضعفاء املنافقون حوهلم كان إذ حرية

 عليه ومماألتهم بالكفر الرضا دون ام أن على السنة علماء اتفق قدو إليهم، الريبة منه تتطرق ما كل عن

 وةق حبسب القوة يف مراتب وهو عظيم، ضالل ولكنه اإلسالمية الربقة من اخلروج يوجب ال الوالية من

 «.املسلمني أحوال وباختالف املواالة



 

 

 

 

 . (1)«أنه منهم ،ويف دينهم

يعضدهم على أي: ومن  ،نصرتهم على املسلمنيبيف اآلية: "التولي" ُفّسرو

قال ابن جرير الطربي ، (2) عاىل أن حكمه كحكمهمبني تف ،فإنه منهم املسلمني

النصارى دون املمؤمنني، ومن يتول اليهود و»ية: يف تفسري اآل -رمحه اهلل تعاىل–

ن أهل دينهم صرهم على املمؤمنني، فهو مفإنه منهم. يقول: فإن من توالهم ون

 ؛وما هو عليه راض ،وبدينه ،ال وهو بهوملتهم، فإنه ال يتوىل متول أحدا إ

 الفه وسخطه، وصار حكمهوإذا رضيه ورضي دينه، فقد عادى ما خ

      ﴿ عاىل:ت، وقال أيضًا يف تفسري قوله (4)«حكمه

               ﴾
(3)

  :

 لىع توالونهم وأنصارا، ًاظهر الكفار املمؤمنون أيها تتخذوا ال: ذلك ومعنى»

 على وتدلونهم املمؤمنني، دون من لمنياملس على وتظاهرونهم ،دينهم

 نم برئ فقد بذلك عيني شيء؛ يف اهلل من ليسف ذلك يفعل من فإنه عوراتهم،

 نهمم تتقوا أن إال ،لكفرا يف ودخوله دينه، عن هبارتداد منه اهلل وبرئ اهلل،

 هلم فتظهروا نفسكم،أ على فتخافوهم انهم،سلط يف تكونوا أن إال تقاة،

 من عليه هم ما على عوهمتشاي وال العداوة، مهل وتضمروا بألسنتكم، الوالية

                                                           

 اجلكين القادر عبد بن تاراملخ حممد بن األمني حممد العذب املنري من جمالس الشنقيطي يف التفسري، (1)

 مكة والتوزيع، للنشر ائدالفو عامل دار: الناشر، السبت عثمان بن خالد(، يققيق: 5/215) الشنقيطي

 ـ.هـ1321 :الثانية ، ط.املكرمة

 (. 3/32اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب ) (2)
 (.14/344) عن تأويل آي القرآنجامع البيان  (4)

 .[23، اآلية ]عمران آلسورة  (3)



 

 

 

 
السدي أن معنى  نَقلَ ابن جرير عن، و(1)«بفعل ممسل على تعينوهم وال الكفر،

يظهرهم على عورة ، وفيواليهم يف دينهم»النهي عن اختاذهم أولياء، أي: 

ن يتقي منهم تقاة، قد برئ اهلل منه، إال أاملمؤمنني، فمن فعل هذا فهو مشر ، ف

؛ فاألصل يف املسلم أن (2)«رباءة من املمؤمننيفهو يظهر الوالية هلم يف دينهم وال

إذا فعل ذلك حبًا يف وينصره من دون املسلمني، ف ري املسلم وليًا يوادهال يتخذ غ

 .(4)دين الكافر، فإن ذلك ردة وكفر 

ي الكافر ومواالته هو: تول لتولي الكفريالوالء الكفري أو افيكون معنى 

جل دينهم؛ أو رضا به؛ أو حمبة الكفار أللدينه، وذلك: مبحبة دين الكفار وال

الكفار على  ني ألجل دينهم، بقصد ظهورعلى املسلممظاهرتهم ونصرتهم 

 .(3)التامة والنصر الكاملة ى: احملبةاملسلمني، وهو مبعن

ه إكرامه للدنيا مطلقًا، وهذوموادته وفر أو املشر  الكا ة: حمبالدرجة الثانية

                                                           

 (.5/415) عن تأويل آي القرآنجامع البيان  (1)

 املصدر السابق. (2)

ينة، ، الناشر: دار الب(311)زاق بن طاهر أمحد معاش اجلهل مبسائل االعتقاد وحكمه، تأليف: عبدالر (4)

  .هـــ1322الرياض، ط. األوىل: 

؛ ودروس (34) خالشي آل عبدالعزيز بن صاحل األصول، ثالثة شرح(؛ و125ينظر: املصدر السابق ) (3)

. الثالثة: (، الناشر: مكتبة الرشد، ط122، 114ان )يف شرح نواقض اإلسالم، د. صاحل بن فوزان الفوز

، ، الناشر: دار البينة(214)إعداد عبدالعزيز الريس  ،هـــ؛ واإلملام بشرح نواقض اإلسالم1321

(؛ وشرح 4/553أبا حسني ) عدهـــ؛ ومعجم التوحيد، إبراهيم بن س1322الرياض، ط. األوىل: 

 خالد. د.أ العشر، اإلسالم واقضن شرح الزهر أطايب(؛ و2نواقض اإلسالم، محد بن عبداهلل احلمد )

؛ هـــ1344: وىلاأل. ط الوطن، مدار: شرالنا الغنام، حممد: راجعه ،(33، 35) املشيقح علي بن

سلفية (، مشروع طباعة الكتب ال41)لي الطائي وموجز الكالم يف شرح نواقض اإلسالم، يوسف بن ع

(، 213لسناني )تاب والسنة، د. عصام بن عبداهلل ا؛ وحقيقة الوالء والرباء يف الك(، الكويت11)

 .  هـ1341لثة، الناشر: مكتبة اإلمام الذهيب، الكويت، ط. الثا



 

 

 

 

 إذا أحب املشر  أو الكافر؛ فنوع مواالة مذموم يهوز، وجتال حمرمة  وادة لهامل

وكبرية معصية، جل الدنيا، فهذا حمرم وألجل دنياهم، وصار معه نوع مواالة أل

 ؛ ألجل الدنيا، ا: أن تكون حمبة أهل الشر، وليس كفرًا، وضابطهمن الكبائر

صد ظهور الشر  معها نصرٌة على مسلم بق وال يكون معها نصرٌة؛ ألنه إذا كان

 ، فإذا أحب الكافر لذاته،(1)يف القسم اُلمَكّفر  وليًا، وهوعلى اإلسالم صار ت

الشر  باهلل، فهذا ، وما هو عليه من الكفر وفهذا حمرم ال جيوز؛ وإن أحبه لدينه

 .(2)كفر خمرج من امللة 

أن  ووهاصل له منه، يدة؛ ألجل النفع املقيد احلاحملبة املق: الدرجة الثالثة

طبيعية؛ كمحبة الكافر وهي احملبة القرابة،  يكون يف مقابلة نعمة، أو يف مقابلة

ه الدرجة حمل هذ، و(4)ة، أو أمًا، أو حلسن خلقه أو لكونه زوج لكونه ابنًا له،

نها من املواالة  الدرجة الثانية، أي أخالف: فمن العلماء يرى أنها تدخل يف

ألنها تكون وز؛ ب أو قريب أو حنو ذلك ال جتأاحملرمة؛ فاحملبة الطبيعية، ألنه 

، أو نوع املودة احلاصلة ن؛ وهنا  قول آخر: بأ(3)وسيلة إىل ما هو أكرب

 بة اليت تدخل يف الوالءحمل، فااربني فيه رخصةأو حنو ذلك يف غري احمل ،اإلحسان

دنياه ل إنه يكفر؛ أو احملبة، فمن أحب الكافر لدينه، فينلداحملبة لإما  والرباء هي:

                                                           

رباء يف الكتاب ل. وينظر: حقيقة الوالء وا(31يخ )شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش (1)

 .(222والسنة، د. عصام السناني )

 . (33)أ.د. خالد بن علي املشيقح  ،أطايب الزهر شرح نواقض اإلسالم العشر (2)

لشيخ صاحل بن عبدالعزيز ة عليها الدروس العلمية، ملعالي ااألجوبة والبحوث واملدارسات املشتملينظر:  (4)

 .(33)لي املشيقح أ.د. خالد بن ع، الم العشرنواقض اإلس؛ وأطايب الزهر شرح (2/111آل الشيخ )

، وينظر: كالم املعتين بالكتاب (241)دالعزيز بن عبداهلل بن باز عب، سبل السالم شرح نواقض اإلسالم (3)

 .(123)صيف احلاشية 



 

 

 

 
املقيدة، فاحلب هنا  نوع مواالة؛ أما احملبةي همطلقًا، فهذه موادة له ال جتوز، و

لنفع الذي وصل ، وإمنا أحب ذلك؛ ألجل اليس مطلقًا، فلم ُيحب الكافر مطلقًا

و يف أ، ة مباحة يقصل منهمألجل منفعري احملاربني؛ غمحبة املشركني إليه منه، ف

 ا على حب من أحسن إليهألجل أنَّ النفوس ُجِبَلْت ؛ةمقابلة قرابة، فهذه فيها سع
مها، وهي بي بكر ملا قدمت عليها أويدل على ذلك حديث أمساء بنت أ ؛(1)

؛ والصلة (2)(نعم صليها)ة أمها، فقال هلا: عن صل مشركة، فسألت النيب 

وهذا ذا قدم عليه؛ رمها إكرام الولد لوالده إاملراد بها يف هذا احلديث: أنها تك

: أن اهلل يدل لذلك أيضًاو؛ (4) يه من مودةاإلكرام ال خيلو من مودة، بل البد ف

يكون له مع زوجته  هي مشركة، وال بد للزوج أنأحلّ الزواج بالكتابية وجل وعال 

ن ألنه لو مل حيبها أو يكو ؛بب املنفعة له منهاقد تزيد وقد تنقص بس رمحةمودة و

 ؛حيب عّمه أبا طالب كان رسول اهلل قد و؛ (3)عهم هلا مودة يف قلبه ملا أبقاها

﴾    ﴿ :ولذلك قال اهلل تعاىل عنه
نا املنفعة وسبب احملبة ه ،(5)

                                                           

عبدالعزيز  لشيخ صاحل بنة عليها الدروس العلمية، ملعالي ااألجوبة والبحوث واملدارسات املشتملينظر:  (1)

علي املشيقح  أ.د. خالد ابن، العشر ؛ وأطايب الزهر شرح نواقض اإلسالم(111، 2/115آل الشيخ )

(33). 

  (.1444رقم )(؛ ومسلم، يف كتاب الزكاة، ب4134رقم )( أخرجه البخاري، يف كتاب اجلزية واملوادعة، ب2)

احل بن عبدالعزيز آل العلمية، ملعالي الشيخ صلدروس ( األجوبة والبحوث واملدارسات املشتملة عليها ا4)

 (.2/115الشيخ )

حملبة؟ هل من الوالية ا»(: 2/2(، البن عثيمني )51ائدة، اآلية )وجاء يف تفسري سورة امل .ملصدر السابقا (3)

بة الطبيعية ال تدخل ؛ ألن من أحب أحدًا نصره، لكن احملاجلواب: احملبة ال شك أنها وسيلة إىل املناصرة

علوم أن الزوج مع زوجوا من اليهود والنصارى، ومن امليف هذا، وهلذا أباح اهلل تعاىل للمسلمني أن يت

 .  «زوجته ال بد أن يكون بينهما حمبة

 .[51، اآلية ]القصصسورة ( 5)



 

 

 

 

طبًا بعض املمؤمنني قوله تعاىل خما؛ ومنه (1) املباحة والرابط الذي مجع بينهما

  ﴿ :ينهملقرابة ب أهل الكتاب الذين كانوا يواصلون بعض الكفار من

  ﴾
اصلون كان عامة األنصار يو):  قال ابن عباس، (2)

 ،(هذه اآلية صار بغضهم اليهود، فنزلتاليهود ويواصلونهم، فلما أسلم األن

 : أنها امليل-هدوهو الشا-أحدها  ،قوالويف معنى حمبة املمؤمنني هلم أربعة أ

ملعنى منقول عن رضاع، واملصاهرة، وهذا اإليهم بالطباع، ملوضع القرابة، وال

 يف تفسريه -هلل تعاىلرمحه ا–، قال البغوي (4)  -رضي اهلل عنهما– ابن عباس

ن همؤالء اليهود ملمؤمنون، يقبونهم، أي: يقبويريد: أنتم أيها ا»هلذه اآلية: 

الرضاع بينكم من القرابة وليت الذين نهيتكم عن مباطنتهم لألسباب ا

ا  فرقًا ؛ فاملقصود أن هن(3)«ن خمالفة الدينواملصاهرة، وال حيبونكم ملا بينكم م

؛ وبني احملبة الطبيعية ملواالتهم والرضا بدينهم بني حمبة الكفار املمنوعة املقتضية

 ،أو لزوجته الكتابية ،أو لوالده املشر  ،شر محبة الرجل لولده املاجلائزة: ك

ال عالقة هلا بدين  حمبة طبيعية فطرية،فهذه  ؛أو جلاره املشر  احملسن إليه

فإذا  ،(5) نصرة لدينهموالمودة ء للكفار وال والاآلخر، وال يرتتب عليها 

                                                           

﴿:  يقول تعاىل ذكره لنبيه حممد»(: 12/523( جاء يف تفسري الطربي )1) ﴾  يا حممد﴿    

  ﴾  هدايته﴿        ﴾  قيل:  إلميان به وبرسوله. ولوأن يهديه من خلقه، بتوفيقه ل

؛ ويف تفسري البغوي «ذهبًامولكن اهلل يهدي من يشاء، كان  ،إنك ال تهدي من أحببته لقرابته منكمعناه: 

﴿قوله تعاىل: »(: 4/542)         ﴾أحببته لقرابته: ، أي: أحببت هدايته، وقيل». 

 .[112آل عمران، اآلية ]سورة ( 2)

 (.1/413) ( زاد املسري، البن اجلوزي4)

(3( )1/323.) 

يليا، ط. (، الناشر: دار كنوز أشب13ن بن صاحل الغصن )( ينظر: مفهوم عقيدة الوالء والرباء، د. سليما5)



 

 

 

 
ها اإلنسان، ولكن ألجل صفة فيه حيب وجدت املودة للكافر، ال ألجل كفره،

لك مما يكون يف و ذأحسن إليه، وحن مثل حب امرأة تزوجها، أو مودة طبيب

مر طبيعي ألمر الديين، يعين هو ألمقتضى الطبيعة، فهذا ألمر خارج عن ا

؛ (1)نهى عنهعية الظاهرة، فإنه ال ُييظاهري، وما كان ألجل األمور الطب

إذا ووللممؤمنني،   جل وعال ولرسوله هلل والواجب أن يكون املمؤمن حمبًا

العدل ب يًاظاهركون تعاماًل فير يف أمور الدنيا، َعاَمَل املشركني أو َعاَمَل الكفا

 . (2) إنه حيسن إليهموإمنا إذا أحسنوا إليه ف ،بدون ميل القلب، أو حمبة القلب

صرتهم ألجل دينهم واالة الكفار مبحبتهم أو نأن متقرر فيما سبق  مسألة:

ة من الكفار مع بوت اإلميان وأصل الرباءث كفر خمرج من امللة، وأنه يستحيل

ميان مع حمبة دين إذ ال يتصور اجتماع اإل حصول املواالة للكفار بهذا املعنى،

وهذا  ،ذلك من اجتماع النقيضني الكفار أو نصرتهم ألجل دينهم، لكون

فار، ونصرتهم على يما إذا كانت مواالة الك، واختلف فاألصل ال إشكال فيه

، فهل يكون من ل دينهم، وإمنا حلظ دنيويت نصرة وإعانة ألجاملسلمني ليس

ة: )املواالة م يكون من الدرجة الثانيالدرجة األوىل: )التولي الكفري(؛ أ

 أقوال: احملرمة( ؟ اختلف يف ذلك على ثالثة

ني بشتى طرق كني ومعاونتهم على املسلم: أن مظاهرة املشرالقول األول

                                                           

 هــ.1344األوىل: 

 بن عبدالعزيز آل لدروس العلمية، ملعالي الشيخ صاحل( األجوبة والبحوث واملدارسات املشتملة عليها ا1)

 (.2/133الشيخ )

 (.34لشيخ )ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل ا( شرح 2)



 

 

 

 

: نصرهم على الم، فالتولي العام املكفرسمن نواقض اإليعترب املعاونة 

، فمن نصر وإعانتهم على املسلمني املسلمني، ومظاهرتهم على املسلمني،

؛ ألن التولي (1)اً ملسلمني، فإنه يكون كافرالكفار على املسلمني، وأعانهم ضد ا

حمبة  أييدهم على ضدهم، وأصلههو النصر، فالتولية لقوم: نصرهم وت

ر ، فمن نصر الكفا(2)على املسلمني  القلوب، ويدل عليها نصرهم وتأييدهم

؛ هال ينفعه، فإنه اعاة أرحام له وأوالد لعلى املسلمني، ولو زعم أنه ألجل مر

، وظاهر (4)أهل العلم ند مجيع توٍل وردة عنيألن مظاهرة الكفار على املسلم

 نها كفر وردة؛لكفار على املسلمني، فإهذا القول اإلطالق، وأن أي معاونة ل

مر من األمور اليت قد أمور القتال، وإمنا يف أ كانت املعاونة للكفار ليست يف فلو

غبة أو رهبة، اونة لغرض دنيوي؛ إما ريققق للكفار مصلحة، وتكون هذه املع

بن عتيق: ا؛ قال الشيخ محد (3)كفر نهم، فإنهاوالرباءة من دي ض الكفارمع بغ

 بلسان، عنهم الذب وأ املسلمني؛ عورات لىع وداللتهم املشركني، مظاهرة»

 اإلكراه غري من نهم صدرت ممن ُمكفِّرات هذه كل عليه، هم مبا رضى أو

                                                           

، مجعه: حممد بن ناصر (242)دالعزيز بن عبداهلل بن باز عب، سبل السالم شرح نواقض اإلسالم (1)

عبداهلل  اقض اإلسالم، عبدالعزيز بنهـــ؛ وينظر: تبصري األنام بشرح نو1342الفهري، ط. األوىل: 

يد، د. هــ؛ ونواقض كلمة التوح1342. األوىل: نوره الراجحي، ط(، الناشر: أوقاف 124الراجحي )

 هــ؛1341 (، الناشر: مكتبة الرشد، ط. األوىل:22عواد بن عبداهلل املعتق )

 .(241)دالعزيز بن عبداهلل بن باز عب، سبل السالم شرح نواقض اإلسالم (2)

 .(241)املصدر السابق  (4)

س، ، راجعه: عبدالرمحن السدي(45)ن بن ناصر الربا  رمحعبدال، ينظر: شرح نواقض اإلسالم (3)

 هـــ.1345الناشر: دار التدمرية، ط. اخلامسة: 



 

 

 

 
   .(1)«املسلمني وحيب الكفار ُيْبغض ذلك مع كان وإن مرتد، فهو املذكور،

قاتلة مع الكفار ضد أهل صورة املظاهرة باملبأن  :وميكن أن يستدل هلذا القول

وذلك  ؛ن املشركنيممؤمنني وأصل الرباءة ملل اإلسالم منافية وال بد ألصل الوالء

ًنا باهلل ورسوله  ميكن أن يكون العبد ممؤمللتالزم بني الظاهر والباطن، وأنه ال

هل الكفر وما هم ان وملا هم عليه، مبغًضا ألاإلمياَن املنجي، حمًبا ألهل اإلمي

أهله وماله يف بل ويغرر بنفسه و ،جهدهعليه، ثم هو يبذل كل طاقته وقوته و

لُيحصِّل منهم منفعة  ؛وغلبتهم ،لعلو شأنهم امناصرة الكفار على املمؤمنني طلًب

والكفر على  ه النصرة من انتصار للشر دنيوية، مع ما علمه مبا تستلزمه هذ

إمنا هو لطغيان حمبة اقع هذه البلية العظيمة فاإلميان واإلسالم، وأن هذا متى ما و

أصل  واملتضمن ،ه عن أصل اإلميان املنجيالدنيا على نفسه وقلبه حتى أْخَلْت

 .(2)حى كافًرافأض ،الوالء والرباء املنجي

نت بالقتال معهم، أم فار على املسلمني سواء أكاإعانة الك: أن القول الثاني

إذا كان  ،نيت بالتجسس هلم على املسلمبإعانتهم باملال أو السالح، أم كان

 قاتلهي من وبني بينه نيويةد عداوة أو ،خوفًا وأ شخصية، مصلحة اهل احلامل

 هاولكن الذنوب، كبائر نم وكبرية حمرمة، إلعانةا فهذه املسلمني، من الكفار

                                                           

لسنية ا هــ؛ وينظر: الدرر1314، الناشر: دار طيبة، ط. الرابعة: (44)واالتِّباع  السنة أهل عن الدفاع (1)

(14 /322). 

 ،عبداهلل بن صاحل العجريي، اءيف باب الوالء والرب ناط الكفرم نظرات نقدية حول بعض ما كتب يف يققيق (2)

 حبث منشور على الشبكة العنكبوتية.

http://www.alukah.net/authors/view/home/327/
http://www.alukah.net/authors/view/home/327/


 

 

 

 

ة ة للكافرين أو املعادا، فمناط التكفري باملواال(1) مللةا من املخرج الكفر من ليست

لكفار حمبة ونصرة ، فإذا وجد مسلمٌ يوالي اللممؤمنني هو ما كان متعلقًا بالدين

لعياذ باهلل؛ فاملناط إلسالم، فهذا كفر وردة واللدينهم، ويعادي املمؤمنني كرهًا 

الكافر على كفره؛  ملسلم إلسالمه، أو مواالةاملكفر يف هذا املقام، هو: معاداة ا

مله على ؛ أما إذا كان ال حي(2)اإلسالم لتضمن ذلك الرضا بالكفر والسخط على

الكفر ور أهل مشركني، وليس رغبة يف ظهذلك ُبغُضه للمسلمني، وال حبُّه لل

لى ذلك مصاحل وحنو ذلك، وإمنا محله ع على أهل اإلسالم، وال حبًا لدينهم،

ينصر ، فالذي (4)و ذلك، فهذا ليس كفرًانيوية، وحنشخصية، أو مصاحل د

ه للمسلمني أو يدله الكافر أو يعينه يف قتال الكافر لدنيا ال لدينه مثل أن ينصر

 ،دنيا يريدها من الكافرو إمنا ل ،ن الكافرعلى شيء من خمططات املسلمني ال لدي

فرييد أن يكون  ،يكون له أهل يف بالدهم مثل أن يكون له جتارة يف بالدهم أو

و  ، حيب انتصار دينهمو ال ،و ال حيب دينهم ،ال حيبهم، وهو له يد عندهم
                                                           

، اجلربين العزيز عبد بن اهلل عبد، د. والفساق واملبتدعة الكفار مع لالتعام وأحكام والرباء الوالءحبث:  (1)

 .(124) ص ،(22) العدد اإلسالمية، ثالبحو جملة

 . (314، 354)زاق بن طاهر أمحد معاش اجلهل مبسائل االعتقاد وحكمه، تأليف: عبدالر (2)

 الوالءوحبث:  ؛(122 ،114) الفوزان فوزان بن صاحل. د اإلسالم، نواقض شرح يف دروسينظر:  (4)

 البحوث لةجم، اجلربين العزيز عبد بن اهلل عبد، د. والفساق املبتدعةو الكفار مع التعامل وأحكام والرباء

 الريس يزعبدالعز إعداد إلسالم،ا نواقض بشرح واإلملام؛ (124)ص ،(22) العدد اإلسالمية،

 بن محد م،اإلسال نواقض وشرح ؛(4/553) حسني أبا سعد بن إبراهيم التوحيد، ومعجم ؛(214)

 ؛(35) املشيقح علي نب خالد. د.أ العشر، سالماإل نواقض شرح الزهر وأطايب ؛(2) احلمد عبداهلل

اء يف الكتاب ؛ وحقيقة الوالء والرب(41) الطائي علي بن وسفي اإلسالم، نواقض شرح يف الكالم وموجز

 .(424والسنة، د. عصام السناني )



 

 

 

 
  تقمملكل هذه املعاني ف ،نيالنهزام املسلم ال حمبًاو اإلسالم،ليس كارها لدين 

 ،ة أو أهل أو حنو ذلكمثل جتار ،جل دنيا لهعاونهم يف شيء ما من أ لكنه ،فيه

وأمر عظيم لكنه ال  إثم وحمرم فعلهو ،مفهذا ال يكون ناقضا من نواقض اإلسال

   .(1) ينتقض به إسالمه

كذا من اعتقد أن قال: الشيخ تقي الدين: و» :جاء يف مطالب أولي النهى

هود والنصارى عبادة هلل أو أن ما يفعل الي ،يهافالكنائس بيوت اهلل، أو أنه يعبد 

نه يتضمن أو يرضاه فهو كافر؛ أل وطاعة له ولرسوله، أو أنه حيب ذلك،

لكنائس، عانهم على فتحها؛ أي: اأاعتقاده صحة دينهم، وذلك كفر، أو 

لتضمنه اعتقاد صحة  ؛رفهو كاف ،ربة أو طاعةواعتقد أن ذلك ق ،وإقامة دينهم

  .(2)«دينهم
يف تفسري قوله تعاىل:  -رمحه اهلل تعاىل– وقال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني

﴿              ﴾
(4) :

ة، لكن لو قال قائل: ة هنا: املناصرة واملعاونأولياء مجع ولي، واملراد بالوالي»

املناصرة؛ ألن من  بة ال شك أنها وسيلة إىلهل من الوالية احملبة؟ اجلواب: احمل

﴿أحب أحدًا نصره...، وقوله:                ﴾ د، ، هذا يقذير شدي

الظاهر؟  نهم، لكن هل هو منهم يفووعيد شديد على أن من توالهم فإنه م

                                                           

 .العنكبوتية لشبكةا على منشور، احملسن البدر عبد الرزاق بن عبدشرح نواقض اإلسالم،  (1)

، ط. الثانية: (، الناشر: املكتب اإلسالمي1/225يباني )مطالب أولي النهى يف شرح غاية املنتهى، للرح (2)

 هـ.1315

 [.51سورة املائدة، اآلية ] (4)



 

 

 

 

لكن هل يكون  ب املعاونة واملناصرة،نعم، هو منهم يف الظاهر ال شك؛ بسب

ونة تمؤدي إىل احملبة، ون هذه املناصرة واملعامنهم يف الباطن؟ نقول: ميكن، قد تك

ًا فاألمر ظاهر، إذًا: ر بعضها بعضًا، أما ظاهرجي ثم إىل اتباع امللة؛ ألن الذنوب

﴿               ﴾  ذلك إىل الباطن،  يف الظاهر، ورمبا يمؤدي

الة اليت نهى اهلل وأخالقهم، ...، فاملوا ومشاركتهم يف عقائدهم، ويف أعماهلم

النفع، فهذا ملعاونة مبا يعود عليهم بعنها، هي: مواالتهم يف املناصرة وا

 .(1)«حرام

أفيد  بأني قد »، ونص السمؤال: ربا سئل الشيخ عبدالرمحن بن ناصر الو

وفهمت  يقت إشراف فضيلتكم، (2)باجلهل( رأت كتاًبا بعنوان: )مسائل العذرق

، إال بشرط الرغبة د املسلمني ال تكون كفرًامنه أن إعانة الكفار بالقتال معهم ض

-فار ضد املسلمني وعبَّر أن القتال مع الك يف إظهار دينهم، أو احملبة لدينهم،
هذا الفهم صحيح؟ وهل  راً خمرجاً من امللة، فهلليس كف -محية وملصاحل دنيوية

ِكر أعاله للحكم ضيلتكم يف اشرتاط ما ُذقال به أحد من أهل السنة؟ وما رأي ف

احلمد هلل »بقوله:  أ.هــ. فأجاب الشيخ« ينبتكفري من قاتل املسلمني مع الكافر

ة بعض ظاهرفال شك أن أسباب م عد:والصالة والسالم على رسول اهلل، وب

إلسالم تارة يكون الباعث بغض االكافرين على بعض املسلمني ختتلف، ف

                                                           

وزي، ط. الثانية: (، الناشر: دار ابن اجل13، 11، 14، 2/2تفسري سورة املائدة، البن عثيمني ) (1)

 هــ.1345

اق بن طاهر أمحد معاش ل االعتقاد وحكمه"، تأليف: عبدالرزانه: "اجلهل مبسائالكتاب املقصود، عنو (2)

  .هـــ1322 ، الناشر: دار البينة، الرياض، ط. األوىل:(311)



 

 

 

 
هذا املظاهر، ة أو رهبة من ضرر يلحق بوأهله، وتارة يكون عن رغبة يف مصلح

له غرض من ولكن مح-رسوله ودينه ومعلوم أنه ال يستوي من حيب اهلل و

ي هذا ومن يستو ال -بعض املسلمني األغراض على معاونة بعض الكفار على

اونة يدل على أن لفظ املظاهرة أو املعيبغض اإلسالم وأهله، وليس هنا  نص ب

ك ألحد من كفر من قام بشيء من ذل مطلق املعاونة ومطلق املظاهرة يوجب

قتله عقوبة فإنه  س على املسلمني وإن يقتموهذا اجلاسوس الذي جي، الكافرين

بن أبي بلتعة  ك من قصة حاطبل على ذلال يكون مبجرد اجلس مرتدًا، وال أد

طلع اهلُل نبَيه على إليهم، وملا أ  لنيبافقد أرسل لقريش خيربهم مبسري  

 عاتب النيبُّ  اليت محلت الكتاب ملرأةاما حصل من حاطب، وعلى أمر 

 أن يكون ذلك له على ذلك إال الرغبة يفحاطبًا على ذلك، فاعتذر بأنه ما مح

عذره، ومل يأمره  ماله، فقبل النيب يدًا له عند قريش حيمون بها أهله و

هذه و، وهو شهوده بدرًا  سببًا ملغفرة اهلل له،بتجديد إسالمه، وذكر ما جعل اهلل

يكون  -ألحواليف أي حال من ا-ظاهرة مظاهرة، فإطالق القول بأن مطلق امل

اوتًا كثريًا، وقوله تفاوت يف قدرها ونوعها تففإن املظاهرة ت ؛ردة ليس بظاهر

﴿ :تعاىل                                   

                                        

                                             

     ﴾
، فإن ولٍّ يوجب الكفرال يدل على أن أي ت، (1)

من ) احلديث: الكفار يتفاوت وقد جاء يفالتولي على مراتب، كما أن التشبه ب

                                                           

 [.1سورة املمتحنة، اآلية ] (1)

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22النبي%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22المرأة%22


 

 

 

 

 ،فكذلك التولي ،رًام أنه ليس كل تشبه يكون كفومعلو، (تشبه بقوم فهو منهم

 ،صواب عنديل عنه من التفصيل هو الوواحلاصل أن ما ورد يف الكتاب املسمؤ

  .(1)«واهلل أعلم

مام الطحاوي من : ما حكاه اإل مكفرةومن األدلة على أن هذه اإلعانة غري

تضى ما حكاه سلم ال جيوز قتله، ومقإمجاع أهل العلم على أن اجلاسوس امل

 وهذا جممع عليه -دة ثبت أن ما فعله حاطب ليس ر فإذا؛ الطحاوي أنه غري مرتد

، وهذا كة الستعدت قريش للحربمع أن رسالته لو وصلت إىل مشركي م -

ا عمله حاطب ن تعمية خرب غزوه هلم، فمم خالف ما قصد إليه النيب 

زوات الفاصلة يف مني يف غزوة من أهم الغإعانة عظيمة للكفار يف حربهم للمسل

كون احلامل عليها إلعانة ال تكون كفرا حتى يإذا ثبت ذلك علم أن ا -اإلسالم 

 .(2) لى املسلمنيحمبة الكفار والرغبة يف انتصارهم ع

رة، بأن يكون هلم ملظاهرة واإلعانة؛ فاملظاها : التفريق بنيالقول الثالث

 ا استفصال، فمطلقذا كفر؛ أما اإلعانة ففيهظهراً وردءاً يدفع عنهم الغوائل، ه

 لىع الكفر ظهور اصدًاق يعني كفرة، إال أنم للمشر  على املسلم غري اإلعانة

 ؛فرالكحمبة الكفر وأهل وبة الشر  وأهل الشر ، حم :التولي معناهفاإلسالم، 

فضابط إلسالم، ظهور الكفر على ا اصدًاق أو نصرة الكفار على أهل اإلميان،

                                                           

: ها(، وتارخي1252نكبوتية، ورقمها )الفتوى موجودة يف موقع الشــــــــــــــــيخ على الشــــــــــــــــبكة الع   (1)

 هـــ.2/11/1341

، اجلربين العزيز عبد بن اهلل عبد، د. والفساق واملبتدعة الكفار مع لالتعام وأحكام والرباء الوالءحبث:  (2)

 العشر، ماإلسال نواقض شرح رالزه أطايب؛ وينظر: (124) ص ،(22) العدد اإلسالمية، البحوث جملة

 .(31) املشيقح علي بن خالد. د. أ



 

 

 

 
بة الشر  وأهل الشر  حم :-كفر أكرب الذي هو- لكفار واملشركنيلتولِّي ال

أو  ؛جمتمعة يعًاحيب الشر  وأهل الشر  مج :الواو(؛ يعينالعطف ب)الحظ 

 ظهور الشر  على قاصدًا ،املشرَ  على املسلم ولكن ينصُر ،حيب الشر  أن ال

 ة يف حقه والعياذ باهللي إذا فعله مسلم صار ِردَّهذا الكفر األكرب الذواإلسالم، 

 املسلمني على نتهموإعا املشركني اهرةتكون مظ، وعلى هذا القول (1)تعاىل 

 النواقض يف الوهاب بدع بن حممد اإلسالم يخش ومنهم العلماء، اليت ذكرها

اونتهم على من(: ُمظاهرة املشركني، ومعالثا )الناقض»بقوله: العشر 

﴿عاىل: املسلمني، والدَّليل على ذلك قوله ت                

                                       

  ﴾» .نيوالثا املظاهرة، هو :األول: أمرين على مبين الناقض هذاأ. هــ :

 ة:واملظاهر ،املسلمني" على وإعانتهم ملشركنيا "مظاهرة: حيث قال اإلعانة،

 خلويد يأتيهم، ما نهمع ويدرأ عنهم، يدفع ارللمشركني والكف ظهرًا يكون أن

 نفسهمأ املسلمني من ائفةط جيعل بأن هلم؛ ربهمح حال يف املسلمني ضد معهم

 لى املسلمني،هورهم وبيضتهم، وينصرونهم عظ حيمونهم للمشركني، ظهرًا

 نهابي اليت اإلسالم اقضنو من وهذا هلم، هرًاظ صار أنه مبعنى مظاهرة فهذا

 عنيي أن: اإلعانة ضابطهو املشر ، إعانة: عانةفاإل الثاني، العلم؛ أما أهل

 حاطب ألن مكفر؛ غري اإلعانة مطلق ألن الم،اإلس على الكفر ظهور قاصدًا

 إعانة: العمل نم بنوع  الرسول لىع للمشركني إعانة منه حصل 

                                                           

 (.34يز آل الشيخ )عبدالعزشرح ثالثة األصول، صاحل بن  (1)



 

 

 

 

 منه، استفصل  النيب لكن إليهم، ومسريه  الرسول بسر بكتابة

 نأ على فدلَّ سالم؛اإل على الكفر ظهور هقصد يكن مل بأنه حاطب فأجاب

 ﴿: هذا العمل طلقم يف قال وعال جل اهللو استفصال، إىل يقتاج اإلعانة

     ﴾، دلت هذه ف ؛(1)بقصد  الإ مبكفر ليس ولكن

﴿ :وهي قوله تعاىل، اآلية                           

       ﴾ ،ة للكافر ال اطب، أن إلقاء املودمع بيان سبب نزوهلا من قصة ح

﴿ :باسم اإلميان، فقال يسلب اسم اإلميان؛ ألن اهلل ناداهم         ﴾  مع

 اإلميان باسم خاطبةامل يف حاطب فدخل؛ (2) ودةوعال أنهم ألَقوا امل إثباته جل

 إرادته، على الدال السبب خصوص وله عمومه،ب النهي وتناوله به، ووصفه

 يهمإل أبلغ وأنه واالة،م نوع حاطب فعل أن شعري ما الكرمية اآلية يف أن مع

 خلوا صدقكم،): ولهق لكن السبيل، سواء لض قد ذلك فاعل وأن باملودة،

 وال  ،شا غري ورسوله، اهللب ممؤمنا كان إذا بذلك، يكفر ال أنه يف ظاهر (سبيله

 الو، "سبيله خلوا: "الق ملا كفر ولو ؛نيويد لغرض ذلك فعل وإمنا ،مرتاب

 ام اعملوا فقال بدر، لأه على اطلع اهلل علل يدريك ما):  قوله يقال،

 من قيب ملا كفر لو: نقول األن تكفريه، من ملانعا هو ،(لكم غفرت فقد شئتم،

حمبط  فرالكف قبله، ما يهدم الكفر فإن ؛وأحكامه فرالك حلاق من مينع ما حسناته

                                                           

 (.123عزيز آل الشيخ )،صاحل بن عبداللدروس العلميةاألجوبة والبحوث واملدارسات املشتملة عليها ا (1)

 (.34يخ )شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش (2)



 

 

 

 
  .(1) ال يظن هذاباإلمجاع، ف للحسنات واإلميان

 عورات على هتطلع كثر من»: -عاىل رمحه اهلل ت - ابن العربي قال

 ذاإ كافًرا، بذلك يكن مل بأخبارهم، عدوهم رفويع عليهم، وينبه املسلمني،

بن أبي  حاطب فعل ماك ،سليم ذلك على ادهواعتق ،دنيوي لغرض فعله كان

ــــــــع الردة ينو ومل ليد،ا اختاذ بذلك قصد حنيبلتعة  وقال ابن ؛ (2)«الدين نــــ

ــ وق»: -رمحه اهلل تعاىل– تيمية  اجةــح أو مــلرح، وادتهمــد يقصل للرجل مـ

 يأب بن حاطب من حصــل ماك ؛كافرًا به يكون الو إميانه به ينقص ذنبا فتكون

﴿ :فيه اهلل أنزلو ، النيب أخبار بعضب املشــركني كاتب ملا بلتعة          

                                         ﴾ـــــ وكم ؛ ـــــ صح اـ  لـ

   .(4)«كــاإلف قصة يف بّيُأ بنال انتصر اــمل عبادة بن لسعد

قعة معينة، وهل بن الشيخ حممد عن وا الشيخ سليمان بن عبداهللوقد سئل 

االة مع مساكنتهم يف إن كانت املو»: ، فأجابأو مواالة كفر مواالة نفاقهي 

لى صاحبها ، فإنه حيكم عحنو ذلكديارهم، واخلروج معهم يف قتاهلم، و

قدموا إليهم، وحنو ذلك،  اإلسالم إذام يف ديار وإن كانت املواالة هل...؛ بالكفر

، جيب عليه ل دنياهممواالتهم ألج وإن كان ؛فهذا عاص آثم متعرض للوعيد

                                                           

 (.1/324الدرر السنية ) (1)

: اجلامع ألحكام القرآن (؛ وأورده القرطيب بنصه يف تفسريه3/225اجلامع ألحكام القرآن ) (2)

(24/422). 

 (.2/522جمموع الفتاوى ) (4)



 

 

 

 

انت املواالة ألجل وإن ك ؛يزجر أمثاله من التعزير باهلجر واألدب وحنوه ما

 .(1)«حشر معهم ، فهو مثلهم، ومن أحب قومًادينهم

* * * * * 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           

  (.3/152)الدرر السنية  (1)



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرسالة الثالثة
 من الرسائل الثالث 

 التي سبقت األصول الثالثة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
 [الموضوع الثالث]

 
ََ اهلل ِلَطاَع -اْعَلْم  َأْن َتْعُبَد اهلل  :-ِسلََّة ِإْبَراِهيَم- َأنَّ اْلَحِنيِفيََّة :-ِتِهَأْرَشَد

َِِلَك َأَسَر اهلل َجِميَ  ،َوْحَد ُِ ُسْخِلًصا َلُه الدِّيَن ِِ َوَخَلَقُهْم َلَهاَوِب َلَما َقاَل  ؛ النَّا

﴿ َتَعاَلى:                   ﴾  :َيْعُبُدوِن َوَسْعَنى [16]الِاريات :

 ُيَوحِ ُدوِن.

 ِباْلِعَباَدِة. اهلل لتَّْوحِيُد، َوُهَو: ِإْفَراُداَوَأْعَظُم َسا َأَسَر اهلل ِبِه: 

َُ  ُلُه َتَعاَلى:َوالدَِّليُ  َقْو؛ َسَعُه َوُهَو: َدْعَوُة َغْيِر ِِ ،َوَأْعَظُم َسا َنَهى َعْنه: الشِ ر

﴿                  ﴾  :[36]النساء. 

 

* * * * * 
  

 

 

 

 

 

 

ََ اهلل ِلَطاَعِتِهَأْر -اْعَلْم ):  قال املصنف ِسلََّة -َأنَّ اْلَحِنيِفيََّة  :- َشَد

  . (َنَوْحَد ُِ ُسْخِلًصا َلُه الدِّي َأْن َتْعُبَد اهلل :-ِإْبَراِهيَم



 

 

 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن : )لطاعتههداك أي: وفقك و ،()أرشدك اهلل اجزم وتيقن( اعلم) 
 ،(ملَة) ، واليت هيوأمر الناس أن يكونوا عليها ،اليت أمر اهلل نبيه (احلنيفية

من جاء بعده من الرسل من  وملة، ( عليه السالمإبراهيم) ،إمام احلنفاءطريقة و
 ردًامف :أي ،()خملصًا :بأن تكون، ال شريك له (وحده أن تعبد اهلل) :، هيأوالده

يه لغري ف ْجَعُلة شرك َتخملصًا له العمل من كل شائبو ،()الدين القصد يف( )له
 .(1) جتمع بني األمرين: العبادة واإلخالصاحلنيفية: أن ، فاهلل نصيبًا

   ــــــــــ

 ،عاملسائل األربوب تعلم املتضمنتان وج ،الثانيةاألوىل و ذكر الرسالتنيتقدم 

هما و ،ك اهلل(ان بقول املصنف: )اعلم رمحاملستفتحتو ،الثالثاملسائل و

ة " ثالثة ض تالميذه بني يدي رسالرسالتان مستقلتان للمصنف جعلهما بع

 هذهو، (2)ن املناسبة ى إثباتها بني يديها حلساألصول وأدلتها"، وتتابع النقلة عل

ن لدين اإلسالم يف بياو ،ألصول الثالثةل الرسالة الثالثة هي: أيضًا متهيٌد

 . (4) راهيماجلملة، فإن دين اإلسالم هو ملة إب

ه هذا فيو (:عته)اعلم أرشد  اهلل لطا :-تعاىل رمحه اهلل-قال املصنف 

)اعلم أرشد   :قوله؛ حيث دعا للمتعلم ب-عاىلت رمحه اهلل-تلّطف ثالث منه 

تعلمني؛ ألن التلطف  أن يكونوا متلطفني باملذا ينبغي على املعلمنيكاهلل(، وه

                                                           

بدالرمحن (؛ وحاشية ثالثة األصول، ع32ن القاسم )( تيسري الوصول شرح ثالثة األصول، د. عبداحملس1)

 (.22بن قاسم )

ثة األصول، صاحل بن (؛ وينظر: تعليقات على ثال25حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاسم ) (2)

 (.14عبداهلل العصيمي )

 (.15صلح )( شرح األصول الثالثة، د. خالد بن عبداهلل امل4)

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
 ًاللعلم، ُمنفتح اباًلهذا جيعل قلَب املتعلم ق والتعامل معهم بأحسن ما جيد املعلم

احلنيفية اليت ف(: احلنيفية ملة إبراهيم أناملصنف: )، ثم ذكر (1) عليه له، ُمقباًل

ي ملة إبراهيم، يسعى إىل االتصاف بها: ه االنتساب إليها، وكٌلكٌل يتمنى 

  ﴿ :، كما قال اهلل جل وعالوهي اليت من رغب عنها فقد سفه نفسه

      ﴾
ن والدليل على أ ؛، أي: خسرها وأهملها(2)

          ﴿ عاىل:تملة إبراهيم هي احلنيفية قوله 

 ﴾
          ﴿ ، وقوله تعاىل:(4)

﴾
هي دين سالم، ووالعليه الصالة هيم ملة إبراهي احلنيفية ف ،(3)

وُخصت  ،هلا وداعيًا إليها جمددًا اء بها النيب هي اليت جواألنبياء مجيعًا، 

قيقًا هلا مع تقدم الم؛ ألنه أكمل اخللق يقاإلضافة بإبراهيم عليه الصالة والس

لحنيفية، فأكمل اخللق شار  له يف كمال التحقيق لامل أبوته على نبينا حممد 

ما الصالة والسالم، حلنيفية هما اخلليالن عليه يققيق ارتبة وأعالهم درجة يف

حيد، حتى رقى كمل اخللق يف يققيق التوفإبراهيم عليه الصالة والسالم هو أ

 ن ملا كان إبراهيم عليهلك؛ ا نبينا حممد إىل مرتبة اخللة، وشاركه يف يققيقه

ضافة ختصاص اإليف عمود نسبه ناسب ا مد للنيب حم الصالة والسالم أبًا

 ،هيماحلنيفية دين إبرا :قيل إذاسبة إىل الولد؛ ف، فالنسبة للوالد أكمل من النإليه

كان هو أعالهم  ألنبياء مجيعًا، لكن ملافال يراد اختصاصه بها؛ بل هي دين ا
                                                           

 (.35يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش1)

 .[144، اآلية ]البقرةسورة ( 2)
 .[25، اآلية ]آل عمرانسورة ( 4)
 .[124، اآلية ]النحلسورة ( 3)



 

 

 

 

له يف يققيقها اختصت  املشار  حممد بينا نيققيقًا هلا مع تقدمه باألبوة على 

 .(1) قرآنتبعًا لوقوعها كذلك يف ال هباإلضافة إليه؛ وُأضيفت إلي

 ابن تيمية الــق ،(2): امليلوـــوهن: احلنف، ـــذة موــاحلنيفية يف األصل مأخو

لى آخر، فاحلنف هو امليل عن الشيء باإلقبال ع :احلنف» :-رمحه اهلل تعاىل-

 أن -رمحه اهلل تعاىل-ذكر ابن القيم قد و، (4)«إقبال القدم وميلها إىل اختها
حلنف: اإلقبال اللفظ ال مبوضوعه، وأن ا تفسري احلنف بامليل هو تفسري بالزم

م ُيفسره بنفس موضوع ومن فسره باملائل فل»ال: ق، على الشيء، والزمه امليل

ن أقبل على شيء إن احلنف هو اإلقبال، وماللفظ، وإمنا فسره بالزم املعنى، ف

ألخرى، ويلزمه اهما على او إقبال إحدماَل عن غريه، واحلنف يف الرجلني ه

صدًا إىل : املائل عن الشر  قوعليه يكون معنى احلنيف؛ (3)«ميلها عن جهتها

 خالص هلل عزن الشر ، املبنية على اإل، واحلنيفية: امللة املائلة ع(5)التوحيد

 . (1)وجل

لة إبراهيم، بيَّن أن احلنيفية هي م -عاىلرمحه اهلل ت–وملا ذكر املصنف 

 ، وهذا القول منه بياٌن(وحده خملصًا له الدين أن تعبد اهللحقيقتها بقوله: )

                                                           

 (.11لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا1)

 قاييس اللغة، البن فارس(: "حنف عن الشيء: مال"؛ ويف معجم م2/52( جاء يف لسان العرب )2)

 مليل".(: "احلاء والنون والفاء أصل مستقيم، وهو ا212)

 (.2/412جمموع الفتاوى )( 4)

مي. وينظر: (، مطبوعات جممع الفقه اإلسال445ريي )( جالء األفهام، البن القيم، يققيق: زائد النش3)

 (.11عصيمي )تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ال

 (.22( حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاسم )5)

 (.42لعثيمني )ا( شرح ثالثة األصول، حممد بن صاحل 1)



 

 

 

 
: أحدهماعنيان: فإن للحنيفية يف الشرع م جامع يندرج فيه ما يراد بها شرعًا؛

 بالتوحيد، خاص، وهو اإلقبال على اهلل :واآلخرعام، وهو اإلسالم؛ 

أن تعبد اهلل صنف: )ة منه، فاملذكور يف قول املعن الشر  بالرباءوالزمه امليل 

قق وصفها اجلامع قصود احلنيفية، ولبها احمل(، هو موحده خملصًا له الدين

هي: سالم عليه الصالة والهيم حقيقة ملة أبينا إبرا، ف(1) للمعنيني املذكورين

﴿ :حيث قال جل وعال ،عدهالتوحيد؛ ألنه هو الذي تركه فيمن ب        

            ﴾
 :لكلمةهذه او، (2)

﴿                    ﴾ الشق األول،  اشتملت على نفي يف

وأثبت أنه عابد للذي  أ من املعبودات املختلفة،إثبات يف الشق الثاني، فتربوعلى 

ـ )ال إله( مشتملة )ال إله إال اهلل :حيدفطره وحده، وهذا هو معنى كلمة التو (، ف

هلل إثبات لعبادة اأي: دة؛ للعبا اهلل( إثباٌت على الرباءة من كل إله ُعبد، و)إال

     ﴿ :ال بعدهاعوحده دومنا سواه؛ وهلذا قال جل و

 ﴾
ه السالم ، وعقُب إبراهيم علي، يعين: لعلهم يرجعون إليها(4)

أنه أٌب ألقوام  :، أيألنبياء، فهو أبو األنبياءأتباع ا :العرب، ومنهم :منهم

د السالم يف عقبه، وهذا مرا عليهأبقاها إبراهيم  هذه الكلمة هي اليتواألنبياء، 

إلخالص الذي الدين احلنيف: هو ا، ف(3)ا َذكرمب -رمحه اهلل تعاىل- صنفامل

                                                           

 (.11لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا1)

 .[22-21، اآليتان ]الزخرفسورة  (2)

 .[23، اآلية ]الزخرفسورة ( 4)

 (.35يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش3)



 

 

 

 

 ل على اهلل وحدهاحلنيف: هو الذي أقبو ،(1) ترمجته كلمة احلق: ال إله إال اهلل

عليه السالم اهيم ، وأخلص له العبادة؛ كإبر(2) ، وأعرض عمَّا سواهبالتوحيد

 .وأتباعه

* * * * * 
 

                                                           

 (.2/412( جمموع الفتاوى )1)

 (.445م، البن القيم )األفها( املصدر السابق، وينظر: جالء 2)



 

 

 

 
َِِلَك َأَس):  قال املصنف ِِ َوَوِب ا َقاَل َلَم ؛َخَلَقُهْم َلَهاَر اهلل َجِميَ  النَّا

  .(ُدوِنُبُدوِن: ُيَوحِ َوَسْعَنى َيْع،      ﴾(1)﴿ َتَعاَلى:

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ن ذكر وأنثى( مأمر اهلل مجيع الناس)بادة اخلالصة هلل : بالعأي ،(وبذلك) 
وحده ال  لعبادته :أي ،(م هلاوخلقه) ،العبادة له إخالصفأمرهم بالتوحيد و

﴿ كما قال تعاىل:) ؛شريك له                ﴾)،  أي: إمنا
 ،رميةيف اآلية الك( ومعنى يعبدون) ،عبادتي ال الحتياجي إليهمخلقتهم آلمرهم ب

 .(2)وخيصوها بها  العبادة هلل،يفردوا ( بأن يوحدون) :أي
   ــــــــــ

ي: هليه الصالة والسالم عحلنيفية ملة إبراهيم ابني املصنف فيما سبق أن 

بعد أن بني ، ثم (4)ريك له، بإخالص الدين له وحده ال شجل وعال عبادة اهلل 

تباعاً إلبراهيم عليه تكون على وجه احلنيفية؛ ا أن العبادة املأمور بإيقاعها هي أن

 ،لناس مأمورون بالعبادةأن مجيع ا َر، ذَكلسالماوعلى نبينا أفضل الصالة و

﴿ :تعاىل هلوقكر بواستدل على ما ذوخملوقون هلا،           

  ﴾ ،احلكمة من  وهذا يدل على أنحده، إال من أجل عبادة اهلل و :أي

هم ففي ضمن ذلك خلقانت هذه هي حكمة خلق الثقلني هي عبادة اهلل، وإذا ك

                                                           

 .[51، اآلية ]الذارياتسورة ( 1)

ألصول، د. (؛ وتيسري الوصول شرح ثالثة ا22م )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاس2)

 (.33عبداحملسن القاسم )

 (.14ر الربا  )( شرح األصول الثالثة، للشيخ عبدالرمحن بن ناص4)

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

 ،ذين ذكرهما املصنفللدالة على املعنيني ا يةالداللة على أنهم مأمورون بها؛ فاآل

اجلن  أن ، املبنيفظ اآليةح لصري (:اخللق)ــف؛ (واخللق هلا ،)األمر بها :وهما

إنهم إذا كانوا خملوقني ف ؛الزم لفظها (:األمر)و ؛واإلنس خملوقون للعبادة

ا خلقهم خرب اخللق بأنه إمنكون اهلل جل وعال أف ،(1)للعبادة، فهم مأمورون بها

ه، وإاّل ملا حققوا أن يعبدوه وحده ال شريك ل يدل على أنه جيب عليهم ،ليعبدوه

ية من اخللق، مرين: على أن هذا هو الغاما من أجله خلقوا، فهو دال على األ

جله ال ؛ فإن ما ُخلقنا أل(2)بحانه وتعاىلوعلى أن اهلل أمرهم بعبادته وحده س

 . (4)يتحقق إال بأمرنا به

يتخلصوا منه، وكان  من املتكلمني إشكااًل مل كثريعلى أشكلت اآلية  هذهو

ة، والواقع أن إلخبار عن خلقهم للعباداستشكاهلم من جهة أن اآلية تضمنت ا

ه ليس املقصود أن :عن هذا  خلرب، واجلوابد، فأين صدق اُبْعأكثرهم ال َي

 ،ةلقهم وهيأهم للعبادلقهم، وإمنا املقصود أنه خكما أخرب خب ؛اإلخبار بعبادتهم

الالم هنا الم ف ،(3) حلكمة والغاية من اخللقوأمرهم أن يعبدوه، فاملقصود بيان ا

ن أكثر اخللق ليسوا ألنه من املعلوم أ ؛ةورليل وليست الم العاقبة والصريالتع

﴿ اية، قال تعاىل:على هذا األمر، ومل حيققوا هذه الغ       

                                                           

 (.11داهلل العصيمي )األصول، صاحل بن عب( تعليقات على ثالثة 1)

 (.11صلح )( شرح األصول الثالثة، د. خالد بن عبداهلل امل2)

ج مهمات العلم احل بن عبداهلل العصيمي، برنامالشرح الصوتي: )تعليقات على ثالثة األصول(، ص (4)

 هـ.1342السابع باملسجد النبوي 

 (.13ن حممد الغنيمان )ب( احملصول من شرح ثالثة األصول، عبداهلل 3)



 

 

 

 
    ﴾

        ﴿وقال تعاىل:  ،(1)

﴾
﴾   ﴿ وقال تعاىل: ،(2)

دلة تدل كل هذه األو ،(4)

اليت  :لفاعلة، أيائية، وليست الم التعليل اعلى أن الاّلم هنا الم التعليل الغ

سلوب النفي واالستثناء اء اخلرب عن هذه الغاية بأجهي للعاقبة والصريورة، وقد 

 .(3) ذه الغايةشيء آخر، وإمنا خلقهم هلالذي يفيد احلصر، وأنه مل خيلقهم ل

د يف اآلية بالتوحيد، لفظ العبادة الوار -عاىلت رمحه اهلل-وفسَّر املصنف 

 -تعاىل رمحهم اهلل-وقد جاء عن السلف ، (نيوحدوومعنى يعبدون: : )فقال
 : (5) منها ،﴾ ﴿ عّدة تفاسري لقوله تعاىل:

﴿ :أن معنى (1    ﴾ ،روي عن عليدتي، أي: إال آلمرهم بعبا 

ذا نصر ه يه مجهور املفسرين، وقدرضي اهلل عنه، وجماهد، وهو الذي عل

إال عنى: وعليه يكون امل، (1) -رمحه اهلل تعاىل- القول شيخ اإلسالم ابن تيمية

 هم وغري احملسنمتحنهم فيظهر احملسن منآلمرهم بعبادتي على ألسنة رسلي، وأ

(2). 

                                                           

 .[111، اآلية ]األنعامسورة ( 1)
 .[3، اآلية ]الشعراءسورة ( 2)

 .[14، اآلية ]سبأسورة ( 4)
 (. 11صلح )( شرح األصول الثالثة، د. خالد بن عبداهلل امل3)

(؛ وخمتصر 12/542قرطيب )(؛ واجلامع ألحكام القرآن، لل2/325( تفسري القرآن العظيم، البن كثري )5)

 (. 2/321تفسري البغوي املسمى معامل التنزيل )

 (.52-3/51جمموع الفتاوى ) (1)

الناشر: دار عامل  (،4/11بت )يِطي ِفي التَّْفسري، يققيق: خالد السالَعْذُب النَِّمرُي ِمْن َمَجاِلس الشَّْنِق (2)

 هــــ.1321الفوائد، ط. الثانية: 



 

 

 

 

أي: خيضعوا لي  العبودية طوعًا أو كرهًا،: إال ليقروا لي بأن املعنى (2

 رمحه اهلل-لطربي ا ، واختاره ابن جرير ويتذللوا، وروي عن ابن عباس

 .-تعاىل

، وجوده وتوحيده ه لو مل خيلقهم مل ُيعرفأن املعنى: إال ليعرفوني؛ ألن (4

املعرفة ليس هو  أن ما حصل هلم من :ن جهةمورده شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 ر  ال ينفع.ن جمرد اإلقرار باهلل مع الشوبأ ؛ية اليت خلقوا هلاالغا

 الشدة والرخاء، وأما يف أما املمؤمن فيوحدهفأن املعنى: إال ليوحدون،  (3

 ن النعمة والرخاء.الكافر فيوحده يف الشدة والبالء دو

 : (1) وجهان لهما ذكره املصنف، )يعبدون( بــ )يوحدون( ك تفسريو

أعظم العبادة فإن  ،أخص أفراده تعظيمًا لهمن تفسري اللفظ ب ه: أنأحدهما

ا يدخل وأوىل أول مو لتوحيد آكد أنواع العبادة،ااهلل جل جالله؛ فتوحيد هي 

صل العبادة الذي ال تصح أغاية الوجود، وهو  ألنه هو ما يدخل هو التوحيد؛

دخلها الشر  أفسدها،  بادة إال مع التوحيد، فإذافإن العبادة ال تسمى عإاّل به، 

 للفظوإذا ُفّسر ا، دًا هلله، فإنه ال ُيعدُّ عابريومل تكن عبادة، فمن عبد مع اهلل غ

به اإلعالم بعلو قدر  صحيحًا ُيرادًا فسريتبأخص أفراده وأعالها، فإن ذلك يعد 

  ذكور.هذا الفرد امل

يف  تإذا ُأطلقإن العبادة ف؛ شرعًاا وضع له فسري اللفظ مبمن ت ه: أنواآلخر

                                                           

 (.12لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا1)



 

 

 

 
كل ما ورد يف القرآن ) : قال ابن عباسحيد، بها التو فاملرادالشرع خطاب 

وحدوا ): ﴾ ﴿ :، وكان يقول يف معنى(1)(التوحيدمن العبادة فمعناه 

دًا إىل تفسري لعبادة بالتوحيد مردوفيصح أن يكون تفسري املصنف ل، (2)(ربكم

ُوضع  للفظ مبااتفسري إىل  أو املعنى األول؛ اللفظ العام بفرد من أفراده، كما يف

 ه شرعًا.ــل

* * * * * 
 

                                                           

 (. 1/11( خمتصر تفسري البغوي املسمى معامل التنزيل )1)

 ن(؛ وتفسري القرآ1/414القرآن، البن جرير الطربي ) ( املصدر السابق، وينظر: جامع البيان يف تأويل2)

 (.1/125العظيم، البن كثري )



 

 

 

 

، اْلِعَباَدِةِب ُد، َوُهَو: ِإْفَراُد اهللَسَر اهلل ِبِه: التَّْوحِيَوَأْعَظُم َسا َأ):  قال املصنف

َُ  .(َعُهَوُهَو: َدْعَوُة َغْيِر ِِ َس ،َوَأْعَظُم َسا َنَهى َعْنه: الشِ ر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :هم هوأمَم لُهُسوأعظم ما أمر به ُر ( يف كتابه،وأعظم ما أمر اهلل به) 
 دأي: التوحي( هو) وحده بالعبادة خملصًا له الدين، و بإفراد اهلل ؛(التوحيد)

 :ووقع فيه النزاع واخلصام بني الرسل وأقوامهم، الذي ُبعثت الرسل لتحقيقه
فال تصرف أي نوع من أنواعها  ،والدعاء ،والنذر ،كالذبح ؛()إفراد اهلل بالعبادة

أعظم ، ويف كتابه ()عنهاهلل  ()أعظم ما نهىعلى العبد أن يعلم أن ( و)لغري اهلل، 
دعوة غريه  :هو) :تعريف الشرك( و) ،باهلل ()الشرك ما نهت عنه الرسل هو

 مساواة غريو واختاذ الند معه،غري اهلل مع اهلل سبحانه، وسؤال  أي: طلب ،(معه
 .(1) فيما هو من خصائص اهلل  باهللاهلل
   ــــــــــ

د، وامليل عن الشر ؛ اإلقبال على اهلل بالتوحي مركبة منكانت احلنيفية  امل

 ،(2)هميتهمااحد منهما، وبدأ ببيان أوكُمل أن يذكر أهميتهما، وحقيقة كل 

وعليه يكون  ه،(، فال شيء أعظم منتوحيدوأعظم ما أمر اهلل به: القال: )ف

 .(4)اة يوم القيامةتكون النج بهقبول األعمال، و

                                                           

األصول،  سري الوصول شرح ثالثة(؛ وتي24م )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاس1)

 (. 54عبداحملسن القاسم )د.

 .(14) لعصيمي( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا2)

 (.222) محد مامي( بلوغ املأمول بشرح الثالثة األصول، عصام بن أ4)

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
ا فأم ؛عدائه وأوليائهالتوحيد مفزع أ» :- عاىلت رمحه اهلل - قال ابن القيم

     ﴿ :قال تعاىل ،يا وشدائدهارب الدنأعداؤه فينجيهم من ُك

          ﴾
ن فينجيهم به م وأما أولياؤه ؛(1)

اه اهلل من تلك ولذلك فزع إليه يونس فنج ،ربات الدنيا واآلخرة وشدائدهاُك

ركون يف الدنيا وما أعد فنجوا به مما عذب به املش وفزع إليه أتباع الرسل ،الظلمات

ولذلك كان دعاء الكرب  ؛ائد الدنيا مبثل التوحيدفعت شدفما ُد ،هلم يف اآلخرة

 ،دال فرج اهلل كربه بالتوحيا دعا بها مكروب إــليت موة ذي النون اــودع ،بالتوحيد

 ُعَزْفهو َمف ،ي منها إال التوحيدنجوال ُي ،ام إال الشر العظ ِبَريف الُك يلقفال ُي

 .(2)«غياثهاوحصنها و ،جمؤهاْلوَم ،اخلليقة

م أنه أعظتوحيد من جهة أهمية ال -اهلل تعاىل رمحه-بعد أن بني املصنف ثم 

 .(ِباْلِعَباَدِة َوُهَو: ِإْفَراُد اهلل: )لهه بقوعرَّفما أمر اهلل به، 

 والتوحيد له معنيان: 

حٌق يف : نوعان وحق اهللقه، حبل وعال ج: وهو إفراد اهلل أحدهما عام

قني: توحيد الطلب، وينشأ من هذين احلاملعرفة واإلثبات؛ وحٌق يف القصد و

ى العبد يف توحيد اهلل الواجب علفه وصفاته، اهلل يف ربوبيته، وألوهيته، وأمسائ

توحيد أمساء حيد ألوهية، وبية، وتوثالثة أنواع: توحيد ربوجل وعال 

 ﴿ :وله تعاىلقدًا، ى توحيهلل حبقوقه يسمعلى أن إفراد اوالدليل ، وصفات

                                                           

 .[15، اآلية ]العنكبوتسورة ( 1)
 (.1/52( الفوائد، البن القيم )2)



 

 

 

 

  ﴾
 :، أيعلى العموم ٌلاند علماء البيان داملتعلق ع َفحَذ فإنَّ ؛(1)

فصح وجود ه، اتأحد يف أمسائه وصفوهيته، أحد يف ألووأحد يف ربوبيته، 

 .(2) معنى التوحيد على اإلطالق العام

هذا املعنى هو املعهود و بالعبادة،جل وعال  وهو إفراد اهلل :ي خاصوالثان

 ؛ه توحيد العبادةطلق يف خطاب الشرع ُيراد بُأفإن اسم التوحيد إذا شرعًا، 

فإذا  وق اهلل،خصه بالذكر دون بقية حقف وألجل هذا اقتصر عليه املصنف،

 علق بإفراد العبادة هلليد به توحيد اإلهلية املترطلق التوحيد يف خطاب الشرع ُأُأ

 قال: ،ة النيب حج صفة يف حديث جابر ؛ كما يف (4)جل وعال

 ليه الصالة والسالمعالعبادة؛ ألنه  توحيدب أهلَّ :يعين، (3)(بالتوحيد فأهلَّ)

تعلق بإفراد اهلل ، وهي ت(لبيكريك لك لبيك اللهم لبيك، لبيك ال ش): قال

ملا بعث  هلل أن رسول ا  ابن عباس ويف حديث؛ جل جالله بالعبادة

ليكن أول ما إنك تقدم على قوم أهل كتاب، ف)معاذًا إىل اليمن قال له: 

فليكن أول ما ) :، ويف الرواية األخرى(5)(وجل عز تدعوهم إليه عبادة اهلل

وغري ذلك من  ،توحيد العبادة، أي: (1)(تدعوهم إىل أن يوحدوا اهلل تعاىل

                                                           

 [.1سورة اإلخالص، اآلية ]( 1)

 (.14بداهلل العصيمي )تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عينظر: ( 2)

 (.14لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا4)

 (.1213)برقم أخرجه مسلم يف صحيحه ( 3)

 (.41ان، برقم )(؛ ورواه مسلم، يف كتاب اإلمي1353( رواه البخاري يف صحيحه، كتاب الزكاة، برقم )5)

 (.2422( رواه البخاري يف صحيحه، كتاب التوحيد، برقم )1)



 

 

 

 
 نف:فيكون قول املص؛ (1)العبادةد بتوحيد األدلة اليت جاء فيها تفسري التوحي

 .يف املعهود الشرعي :أي ،(التوحيد: إفراد اهلل بالعبادة)

 :ضده، فقال بني حقيقته، أعقبه ببيانملا بني املصنف أهمية التوحيد، وو

د أعظم فكما أن التوحي(، َعُهوهو: دعوةُ َغْيِرهِ َم ،رُ َوَأْعَظمُ َما َنَهى عنه: الشِّ)

والشر  يطلق يف ، لشر  أعظم ما نهى اهلل عنه، فإن ضده وهو اما أمر اهلل به

  الشرع على معنيني:

ائص اهلل جل هلل باهلل فيما هو من خصوهو: تسوية غري ا: عام أحدهما

عل هلل ندًا يف ويه به، ويشمل ذلك: أن جيجالله؛ بأن يتخذ العبد هلل ندًا يس

ال قًا يف أمسائه وصفاته، عل له ندته؛ أو أن جيألوهيته؛ أو جيعل له ندًا يف ربوبي

﴾     ﴿ تعاىل:
ركني عن املش ربًاوقال تعاىل خم ،(2)

﴿ :أنهم يقولون آلهلتهم يف النار                        

      ﴾ 
(4). 

عل أن جت) ؟ قال:ند اهللع : أي الذنب أعظملسئ أن النيب  ويف احلديث

 .(3)(هلل ندًا وهو خلقك

                                                           

شد، (، الناشر: مكتبة الر34-34/ 1كر حممد زكريا )( ينظر: الشر  يف القديم واحلديث، تأليف: أبوب1)

 هــ. 1341ط. الرابعة: 

 .[22، اآلية ]البقرةسورة ( 2)

 .[23 – 21، اآليات ]الشعراء سورة (4)

اب اإلميان، (؛ ورواه مسلم يف الصحيح، كت3322( رواه البخاري يف صحيحه، كتاب التفسري، برقم )3)

 (.31برقم )



 

 

 

 

 هلل ندًا علأن جيب ؛(1)لغري اهلل العبادةن جعل شيء م :: وهووالثاني خاص

ا ويرجوه كم ،سأل اهللويسأله الشفاعة كما ي ،يدعوه كما يدعو اهلليف ألوهيته، 

هو املعنى شر ، املعنى اخلاص لل، وهذا (2)يرجو اهلل، وحيبه كما حيب اهلل

إن ، ف(4)خطاب الشرع إذا أطلقت يف (الشر )لمة املتبادر من ك ،املعهود شرعًا

 وهلذا اقتصر عليه املصنف ؛لشر  املتعلق بالعبادةيراد به االشرع الشر  يف اسم 

دعاء غري أي:  ؛(3)«عهدعوة غريه م :لشر ، وهوانهى عنه  وأعظم ما» فقال:

 :يف تعريف الشر  هنا -رمحه اهلل تعاىل-ملصنف قول افاهلل مع اهلل سبحانه، 

عنى اخلاص للشر  دة غريه معه، وهذا هو امل؛ أي: وهو عبا)وهو دعوة غريه(

و: دعوة غريه معه( مبنزلة )وه :بالدعاء، فقوله العبادة ُيعرب عنهاف، كما تقدم

يشمل صرف ف ؛شرعًا ، فهذا املعنى هو املعهودعهم قولنا: هو عبادة غري اهلل

 ؛(5) لظاهرة والباطنة، من األعمال اجل وعال كل نوع من أنواع العبادة لغري اهلل

 هلذين اللفظني للتوحيد، وللشر ، تفسري -رمحه اهلل تعاىل-فتفسري املصنف 

يس تعريفه كوران يف خطاب الشرع، فلبأعظم أفرادهما، وهما الفردان املذ

                                                           

تختص األفعال هنا ألحكام القدرية: كاألكل والشرب، فا ( وهذا ُيخرج أفعال العباد اليت هي من جنس1)

 بن عبداهلل العصيمي ر: تعليقات على ثالثة األصول، صاحلباألفعال اليت يراد بها التقرب دون غريها. ينظ

(13.) 

ون ، الناشر: وزارة الشمؤ(، املمؤلف: خنبة من العلماء53كتاب أصول اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة ) (2)

 هـ.1321: األوىل، اململكة العربية السعودية، الطبعة -اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 

 (.13احل بن عبداهلل العصيمي )( املصدر السابق؛ وتعليقات على ثالثة األصول، ص4)

 (.13لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا3)

 (.13. خالد بن عبداهلل املصلح )( املصدر السابق؛ وينظر: شرح األصول الثالثة، د5)



 

 

 

 
على وفق  ، بل هو تعريف صحيح جاٍر(1)ناقصًا كما توهمه بعض الشراح

، إفراد اهلل بالعبادة :هريد بطلق يف الشرع ُأفالتوحيد إذا أ؛ اخلطاب الشرعي

وهذان اللفظان يقعان  ه،دعوة غري اهلل مع :يد بهالشرع أر والشر  إذا أطلق يف

فراد متابعة ض املصنفني على فرد من األلكن اقتصار بع ،على معنى أوسع

 .  (2) ائر األفرادالفرد املذكور دون س ذاخلطاب الشرع فيه إعالم جلاللة قدر ه

* * * * * 
 

                                                           

 (.15لعصيمي )تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا (1)

وهو دعوة غريه »عند شرح قول املصنف:(، 32ن اجلامي )جاء يف شرح ثالثة األصول، د. حممد أما       

قال: وعبادة غريه معه،  نوع معني من أنواع العبادة، فلو الشر  أعم من الدعوة، والدعاء»، قال: «معه

  .«الذبح والنذر وغري ذلكلكان أوىل وأمشل، ليشمل الدعاء وغري الدعاء، ك

 :وهوُأجيب عن ذلك من وج       

وهو أن يدعو مع اهلل غريه، »فقال:  ،خرى لثالثة األصول األول: أن املصنف عّرف الشر  يف نسخة أ       

 .(1/152الدرر السنية )ينظر: . أهـ. «أو يقصده بغري ذلك من أنواع العبادة

ى هو ن، فهذا املعمعه غري اهلل عوة غريه معه( مبنزلة قولنا: هو عبادة)وهو: دأن معنى قوله: الثاني:        

 .املعهود شرعًا

وهو  ،أصل الّدين وقاعدتهَقَصد تصحيح خطأ بّين يتعّلق ب -عاىلت رمحه اهلل-أن املصنف »الثالث:        

ه خطورة، وهو دعاء يه، وبرَز هذا اخللل يف أعظم صوروذلك لوقوع اخللل الواضح ف ؛توحيد اإلهلية

: .  ينظر«وبه يفهمون املقصود تالئم مع املخاطبنيمقصوده مبا ي حغري اهلل تعاىل واالستغاثة به، فوضَّ

 حسني. املدخل لشرح ثالثة األصول، عبداهلل بن سعد أبا

 (.15لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا2)



 

 

 

 

     ﴿ ْوُلُه َتَعاَلى:َوالدَِّليُ  َق):  قال املصنف

﴾)(1). 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهلل  ، وأنَّ أعظم ما نهىالتوحيد :هو أن أعظم ما أمر اهلل به على ()والدليل 
﴿: )قوله تعاىل :الشرك :عنه هو     ﴾،) بالعبادة : أفردوه جل وعالأي، 

(﴿   ﴾) (2)، ولو كان شيئًا يسريًايف عبادته كائنًا من كان. 
   ــــــــــ

ى حقوق عشرة: ألنها اشتملت عل ؛لعشرةسمى: آية احلقوق اُت ه اآليةذه

 اآليةيف هذه ، و(4) ه التسعة الباقيةأحدها: األمر بالتوحيد، ثم عطف علي

؛ فهو املستحق منهم أن باده بعبادته وحده ال شريك لهع اهلل تعاىل َر: أَمالكرمية

يله الشر  قل لنهي، فعمَّنكرة يف سياق ا (َشْيئًا)يوحدوه وال يشركوا به شيئًا، و

بالنهي عن الشر   بادهالعبادة اليت فرضها على ع قرنثم إنه جل وعال  ؛وكثريه

واملصنف ، بادةجتناب الشر  شرط يف صحة العاعلى أن  الذي حرمه، فدلَّ

نه الشر ؛ نهى ع مر به التوحيد وأعظم ماأورد اآلية دلياًل على أن أعظم ما َأ

: أن نهي عن الشر ألمر بالتوحيد، وأعظمية الا أعظميةووجه كونها دالة على 

شركوا به شيئا، قال: واعبدوا اهلل وال تاهلل ابتدأ بها يف ذكر حقوق عشرة؛ ف

                                                           

 .[41، اآلية ]النساءسورة ( 1)
 (.54ن القاسم )( تيسري الوصول شرح ثالثة األصول، د. عبداحملس2)

 (.23حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاسم )( 4)

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
سعة الباقية، ن الشر ، ثم عطف عليه التفقدم أواًل األمر بالتوحيد والنهي ع

أ إال باألهم؛ فتقديم ًا ونهيًا، فإنه ال ُيبدوهذا يدل على أنهما أهم احلقوق أمر

د أوجب الواجبات ن الشر  دال على أن التوحيوالنهي ع ،ذكر األمر بالتوحيد

 .(1) مات  أعظم احملرهو الشرو ،وأعظم ما أمر اهلل به، وأن ضده

* * * * * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (؛ وحاشية ثالثة األصول،15داهلل العصيمي )( ينظر: تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عب1)

 (.23عبدالرمحن بن قاسم )



 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسالة 
 ثالثة األصول وأدلتها



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 األَْصُل األول
 معرفة العبد ربه

ََُةَفِإَذا ِقيَ  َلَك: َسا اأُلُصوُل ال يالِت ،ثَّا
(1)

 اِن َسْعِرَفُتَها؟َيِج ُب َعَلى اإِلْنَس 

 .َحمًَّدا َوَنِبيَُّه ُس ،، َوِديَنُهَفُقْ : َسْعِرَفُة اْلَعْبِد َربَُّه

 َك؟َسْن َربُّ َفِإَذا ِقيَ  َلَك:

ِِي َرَفُقْ : َربِ َي  َعاَلِمَن ِبِنَعِمِهَوَربَّى َجِميَ  اْل ،بَّاِنياهلل الَّ
(2)

 ،َوُهَو َسْعُبوِدي ،

 ﴾   ﴿ َوالدَِّليُ  َقْوُلُه َتَعاَلى: ؛َلْيَس ِلي َسْعُبوٌد ِلَوا ُِ

 َك اْلَعاَلِم.َأَنا َواِحٌد ِسْن َذِلَو ،ِلَوى اهلل َعاَلٌم (3)ول  سا .[2]الفاحتة: 

َفِإَذا
(4)

 ؟ِقيَ  َلَك: ِبَم َعَرْفَت َربََّك 

 َفُقْ 
(5)

  .: ِبآَياِتِه َوَسْخُلوَقاِتِه

 َوِسْن
(6)

  .اْلَقَمُرَو ،َوالشَّْمُس ،نََّهاُرَوال ،اللَّْيُ  :آَياِتِه 

َمَواُت السَّْبُ السَّ :َوِسْن َسْخُلوَقاِتِه
(7)

َُوَن السَّْبُ  ، َوَسا  ،(8)َوَسْن ِفيِهنَّ ،َواأَلَر

﴿  َتَعاَلى:َوالدَِّليُ  َقْوُلُه؛ َبْيَنُهَما                        

                                                           

 ( يف )خ(: )الذي(.1)

 ( يف )خ، ص(: )بنعمته(.2)

 (: )وكل من(.21( يف )ص(، وحاشية ابن قاسم )4)

د(: )وإذا(.( يف )خ، 3)
 

 ( يف )د(: زيادة: )أعرفه(.5)

 ( يف )خ(: )فمن(.1)

 وما فيهن(.( يف )ص، د(: زيادة: )ومن فيهنَّ(. ويف )خ(: )2)

 (: )وما فيهن(.23( يف )م(، وحاشية ابن قاسم )3)



 

 

 

 

                                   

﴾  :قوله تعاىل:(1)[، و37]فصلت ﴿     

                                  

                                           

            ﴾  :[14]األعراف. 

﴿ :َوالدَِّليُ  َقْوُلُه َتَعاَلى ؛اْلَمْعُبوُد :ُهَو ،َوالرَُّب                

                                        

                                  

              ﴾  :[22 - 21]البقرة. 

هو املستحق  ،ألشياءاخَلاِلُق هلِ ِ ا»: -تعاىل رمحه اهلل-َلِثري َقاَل اْبُن 

 .«للعبادة

 :َوِسْنُه ؛َساِنإِلْلاِم، َواإِلمَياِن، َواإِلْحا :َر اهلل ِبَها؛ ِسْثُ َوَأْنَواُع اْلِعَباَدِة الَِّتي َأَس

ُة، َواْلُخُشوُع، َواْلَخْشَيُة، لرَّْهَبَوالرَّْغَبُة، َوا ،َوالتََّولمُ ، رََّجاُءَوال ،َواْلَخْوُف ُ،الدَُّعاء

بح، والنِروالِ لتعاذة، وااللتغاَة،َواإِلَناَبُة، َواالْلِتَعاَنُة، واال
(2)

، وغري ذلك 

﴿ُه َتَعاَلى: َوالدَِّليُ  َقْوُل تعاىل؛ ُللمَها هلِل ،َر اهلل ِبَهااْلِعَباَدِة الَِّتي َأَسأنواع سن   

                  ﴾ :[18]اجلن. 

                                                           

 ( يف )خ(: زيادة: )والدليل(.1)

 ( يف )خ(: زيادة: )والتوبة(.2)



 

 

 

 
َفَمْن َصَرَف ِسْنَها َشْيًئا

(1)
ٌَ َلاِفٌرَفُهَو ُس؛ ِلَغْيِر اهلل  يُ  َقْوُلُه َتَعاَلى: َوالدَِّل ؛ْشِر

﴿                                         

       ﴾  :[117]املؤسنون. 

  (.خ اْلِعَباَدِةالدَُّعاُء س: )َوِفي اْلَحِديِث

﴿َوالدَِّليُ  َقْوُلُه َتَعاَلى:                          

                      ﴾  :[60]غافر. 

﴿اَلى: َوَدِليُ  اْلَخْوِف؛ َقْوُلُه َتَع -                   ﴾ آل[

 .[171عمران: 

﴿ودلي  الرجاء؛ قوله تعاىل:  -                   

                   ﴾  :[110]الكهف. 

﴿اَلى: وَدِليُ  التََّوُلِ ؛ َقْوُلُه َتَع -                  ﴾

 .[3]الطاق: ﴾     ﴿وقوله تعاىل:  ،

﴿ ْوُلُه َتَعاَلى:َواْلُخُشوِع؛ َق ،لرَّْهَبِةَوا ،َوَدِليُ  الرَّْغَبِة -     

                                  ﴾ 

 .[10]األنبياء: 

﴿ اىل:َوَدِليُ  اْلَخْشَيِة؛ َقْوُلُه تع -           ﴾ . 

﴿َعاَلى: َوَدِليُ  اإِلَناَبِة؛ َقْوُلُه َت -                 ﴾ :14الزسر]. 

                                                           

)فمن صرف من ذلك شيئًا(.  ( يف )خ(: )فمن صرف من هذه األشياء(. ويف )د(:1)
  



 

 

 

 

﴿ َعاَلى:َوَدِليُ  االْلِتَعاَنِة؛ َقْوُلُه َت -               ﴾ 

 .[1]الفاحتة: 

(اْلَتِعْن ِباهللإذا اْلَتَعْنَت َف)ويف احلديث: 
(1)

 . 

﴾   ﴿َتَعاَلى:  َوَدِليُ  االْلِتَعاَذِة؛ َقْوُلُه -
 ﴿و، [1]الفلق:  (2)

      ﴾  :ِ[1]النا. 

ََِة؛ َقْوُلُه - ﴿َتَعاَلى:  َوَدِليُ  االْلِتَغا                    ﴾

 .[1 ]األنفال:

 ﴿ودلي  الِبح؛ قوله تعاىل:  -                    

              ﴾  :[163 -162]األنعام. 

 .(ْن َذَبَح ِلَغْيِر اهلللَعَن اهلل َس)َوِسَن الُسنَِّة: 

ِِْر؛ َقْوُلُه َتَع - ﴿اَلى: َوَدِليُ  النَّ                     

 ﴾ :[7]اإلنسان
(3)

. 

* * * * * 

                                                           

 ( سقط من )خ(.1)

 ( سقطت من )خ(.2)

﴿( يف )خ(: زيادة: )ودليل التوبة قوله: 4)                  ﴾  :[.41]النور 



 

 

 

 
َلى َيِج ُب َعي الِت ،ََُةاأُلُصوُل الثَّا َسا َك:َفِإَذا ِقيَ  َل:  صنفقال امل

 .(ُه ُسَحمًَّدا َوَنِبيَّ ،بَُّه، َوِديَنُهَسْعِرَفُة اْلَعْبِد َر ُقْل:َف اإِلْنَساِن َسْعِرَفُتَها؟

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األصول الثالثة اليت جيب على)هي  (ما :)قيل لكو  ،ئلتُس ()فإذا 
: ألول: األصل اله ()فقل؟ والعمل مبقتضاها ،()معرفتهاكلف امل (نساناإل

 دعبحتى ي ؛لوهذا أصل األصو ،أي: معرفة العبد معبوده ،()معرفة العبد ربه
ابه وعلى لسان يف كتنفسه عرفه سبحانه مبا وصف به يف ،على بصرية ويقنيربه 

 ،الذي تعبدنا به ()دينه: معرفة العبد قل له: األصل الثاني )و( ،رسوله 
: األصل الثالث قل له )و( ، دين اإلسالم الذي ُبعث به رسولهوهو 

ا فإنه الواسطة بينن ؛(نبيه حممدًا )الواجب علينا معرفته هو: معرفة العبد 
ء به وال طريٌ لنا إىل ما تعبدنا به سبحانه إال مبا جا ،وبني اهلل يف تبليغ الرسالة

  .(1) النيب 
   ــــــــــ

ملقصود من تأليف هذه لبيان ا، -اهلل تعاىل رمحه-هذا ابتداء من املصنف 

ه مقصود هذدأ الشروع يف باملقدمات ذكر من  راغالففبعد ، املباركة الرسالة

والعمل علمها، ثة اليت جيب على اإلنسان ت، وهو: بيان األصول الثالالرسالة

 يف ال جناة للعبد هذه األصولوذى فيه؛ بها، والدعوة إليها، والصرب على األ

من هذه األصول  صل لهتها وإتقانها، فبقدر ما حيفالدنيا وال يف اآلخرة إال مبعر

ذلك  سبقوما خرة؛ النجاة يف الدنيا واآل علمًا وعماًل حيصل له مقابل ذلك من

العمل به، والدعوة وذلك بطلب العلم، و اجبات،الو األربع ملسائلمن بيان ا
                                                           

بدالرمحن (؛ وحاشية ثالثة األصول، ع53داحملسن القاسم )ثالثة األصول، د. عب ( تيسري الوصول شرح1)

 (.25بن قاسم )

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

 لواجبات، ثم ما يتصل بذلكااملسائل الثالث ثم  ،إليه، والصرب على األذى فيه

   .(1)ات هلذا املقصودمات اليت هي موطئمن املهيعترب 

أن يكون من وضع  إما، وما سبقها ن هناتبدأ م رسالة ثالثة األصولو

: رسائل ؛ أو هي(2)والتمهيد ملا سيأتي املصنف بنفسه ذكرها من باب التوطئة

الثة األصول وضعها بعض تالمذته قبل ث -رمحه اهلل تعاىل-مصنفمتفرقة لل

  .(4) ابن قاسم يف حاشيته لكذ قرَّر، كما كالتقدمة هلا

املسألة السابقة:  من قول املصنف يف بتدئتن رسالة ثالثة األصول إ: وقيل

  .(3) )اعلم أرشد  اهلل لطاعته...(

ده وحأن تعبد اهلل ): أن احلنيفية ملة إبراهيم :فيما سلفذكر املصنف  وقد

ا أنه ثم ذكر هن ؛وأمرنا بها ،ن اهلل خلقنا للعبادةأبني: ثم  ؛(خملصًا له الدين

الثة ذه العبادة إال مبعرفة ثه ال ميكن القيام حبقألنه  ؛جيب معرفة األصول الثالثة

 :أمور

 .ُتجعل له العبادة الذي املعبودمعرفة  األول:

 .هاملبلغ عنمعرفة  والثاني:

                                                           

 (.32يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش1)

عبدالعزيز (؛ وشرح ثالثة األصول، د.52هلل الفوزان )( ينظر: حصول املأمول بشرح ثالثة األصول، عبدا2)

 (.4الريس )

 رح ثالثة األصول، د.(؛ وجاء يف تيسري الوصول ش25ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاسم ) ( حاشية4)

لشيخ حممد ما سبقها هي: رسائل متفرقة لهذه بداية رسالة ثالثة األصول، و» (:53عبداحملسن القاسم )

حدثين قدمة هلا، كما عض تالمذته قبل ثالثة األصول كالتوضعها ب -رمحه اهلل تعاىل-بن عبدالوهاب

 . «-محهما اهللر–بذلك الوالد والشيخ صاحل بن غصون 

 (.14لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا3)



 

 

 

 
 .اليت ُتجعل له العبادةمعرفة صفة  والثالث:

 .جل جالله ة اهلليتعلق به معرف :األمر األولو

 .ل يتعلق به معرفة الرسو :والثاني

 .ةوهذه هي األصول الثالث، يتعلق به معرفة الدين :والثالث

يها األمر بالعبادة، كل آية أو حديث فادة، ففاألمر بها مندرج يف كل أمر بالعب

ال ف ق العبادة موقوف عليها،يققي ول الثالثة؛ ألناألصهذه ألمر با تضمنفإنه ي

ول دليل األصذا قيل: ما إذه األصول الثالثة؛ فامتثال العبادة إال مبعرفة هميكن 

فإن اهلل تعاىل أمرنا  ؛األمر بالعبادة ث فيه، فاجلواب: كل آية أو حديالثالثة

 ذه األصول الثالثة،فة هة إال مبعريام بالعبادوال ميكن التحقق بالقبالعبادة، 

عرفة إال مبيهما امتثااًل  الكتاب والسنة ال تتحقق فاليت أمرنا اهلل بها يفلعبادة اف

ال مببلغ عنه وهو ومعرفة املعبود ال متكن إ ،الذي ُتجعل له العبادة املعبود

 عرفة كيفيتها وهي الدينها الذمة ال ميكن إال مبالرسول، وإيقاع العبادة اليت تربأ ب

(1) . 

الثالثة هي  ليه غريه، وهذه األصولمجع أصل، وهو ما بين ع األصول:و

هي األصول اليت  رَفمعا فثالُث، ع منهاأصول الدين اليت يرجع إليها، ويتفر

 .(2)رسالة سيدور عليها الكالم يف بقية هذه ال

                                                           

 (.11لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا1)

الثة األصول، (، وينظر: إفادة املسئول عن ث24صلح )( شرح األصول الثالثة، د. خالد بن عبداهلل امل2)

 (.45عبداهلل بن صاحل القصري )



 

 

 

 

ذكرها بعد ملة، ثم ذكر هذه األصول الثالثة جم -رمحه اهلل تعاىل-واملصنف 

قارئ؛ ألن النفوس إذا يمًا للفائدة، وتنشيطًا للتتم ؛مفصلة أصاًل أصاًلذلك 

رفها جمملة وعرف إذا عفته تفصياًل، عرفت الشيء إمجااًل تطلعت إىل معرف

ية اجليدة، ، وهذه من الطرق العلم(1)عانيهاا بقي متشوقًا إىل معرفة مألفاظه

 . (2)ملعانيالغاء كما يف علم والتفصيل بعد اإلمجال من مقاصد الب

لة بطريقة السمؤال يف مقصوده من الرسا -اىلرمحه اهلل تع- صنفدخل املوقد 

 ؛وملا سُيلقي عليه ،ِه املتعلِّم، وشحٌذ هلمته، واليت فيها لفٌت النتباواجلواب

، أصول كبرية؛ ألنها مسألة عظيمة وهمليكون ذلك أوقع يف النفس وأدعى للف

يف كثري من  - تعاىلرمحه اهلل- صنفلكها املسالسمؤال واجلواب طريقة وطريقة 

ا، والطالب يدر  قرير املعلومات وسرعة فهمهنافعة يف تطريقة وهي  ،رسائله

َح ب إذا ُطِرن املخاَطه بطريقة السمؤال واجلواب؛ ألويفهمها إذا ألقيت علي ،املعاني

 استقاها املصنفيم وهذه طريقة يف التعل، (4)ابعليه السمؤال استعد وتهيأ لفهم اجلو

ذهاُنهم للجواب، ثم سأل أصحاَبه؛ حتى تتهيأ أي؛ فقد كان من هدي النيب 

ر مّرة على إثر مساء إىل أصحابه بعد صالة الظه النيب التفت د ــفق، جييبهم

علم، أالوا: اهلل ورسوله ق (ن ماذا قال ربكم؟هل تدرو)ثم قال:  ،- أي: مطر -

مطرنا بفضل اهلل  ن بي وكافر، فأما من قال:أصبح من عبادي ممؤم)يقول:  قال:

بنوء كذا وكذا، طرنا مب، وأما من قال: ورمحته، فذلك ممؤمن بي وكافر بالكوك

                                                           

 ح الواجبات املتحتمات(؛ والتنبيهات املختصرة شر25( حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاسم )1)

 هـــ.1312لثالثة: (، الناشر: دار الصميعي، ط. ا12املعرفة على كل مسلم ومسلمة، إبراهيم اخلريصي )

 (.53بداهلل الفوزان )صول، ع( حصول املأمول بشرح ثالثة األ2)

 (.54) املصدر السابق( 4)



 

 

 

 
احلديث يف كتاب  ذاه وقد أورد املصنف ،(1)(فذلك كافر بي وممؤمن بالكوكب

وفيه » :م قال يف مسائل البابث ،الستسقاء باألنواءما جاء يف االتوحيد يقت باب: 

أتدرون ماذا قال )لقوله: ؛ ستفهام عنهاإخراج العامل التعليم للمسألة باال

 . أهـ (2)«ربكم(

، بل استنبطها ليلبدون دن رأي املصنف وتقرير هذه األصول الثالثة ليست م

 :ك أمور منهاويدل لذل ،النصوص الشرعيةمن 

﴾     ﴿: قوله تعاىل: األول
ىل اهلل ، فتوسلوا إ(4)

﴿به؛ فقوله:  نبأفضــــــــــــــل ما يمؤمنو   ﴾وله: : دليل على: من ربك؟، وق

﴿﴾ :دليــل على: مــادينــك؟، وقولــه :﴿ ﴾ دليــل على: من :

 .(3)نبيك؟

يث العباس بن ة ورد ذكرها جمتمعة يف حدهذه األصول الثالثأن : الثاني

ميان من رضي ذاق طعم اإل)يقول:  أنه مسع الرسول  املطلب عبد

ول من رضي هذه األص، و(5)(مد رسواًلباهلل ربًا، وباإلسالم دينًا، ومبح

فر له غ (:مدًا رسول اهللأشهد أن حم) :ل املمؤذنوقاهلا عن يقني بعد قو ،الثالثة

                                                           

(؛ 331م، برقم ): يستقبل اإلمام الناس إذا سّل( رواه البخاري يف صحيحه كتاب صفة الصالة، باب1)

 (.21قال مطرنا بالنوء، برقم ) ورواه مسلم يف كتاب اإلميان، باب: بيان كفر من

(، 242عجمي )بدالوهاب، يققيق: د. دغش بن شبيب الع( كتاب التوحيد، لإلمام اجملدد حممد بن 2)

 هـــ.1343الناشر: مكتبة أهل األثر، ط. األوىل: 

 [.54سورة آل عمران، اآلية ] (4)

 . (1/222. عبدالرمحن الشمسان )ينظر: تنبيه العقول إىل كنوز ثالثة األصول، د( 3)

 (.  43ميان من رضي باهلل ربا، برقم ) ( رواه مسلم يف كتاب اإلميان، باب: ذاق طعم اإل5)



 

 

 

 

ملمؤذن: أشهد أن ال من قال: حني يسمع ا): ديثكما يف احلما تقدم من ذنبه، 

باهلل ربًا،  مدًا عبده ورسوله، رضيتإله إال اهلل وحده ال شريك له وأن حم

 . (1)(فر له ذنبهومبحمـد رسواًل، وباإلسالم دينًا غ

يف  من سمؤال امليت ،(4)وغريهما مرفوعًا (2)ما ثبت يف الصحيحني: الثالث

ن يعرف هذه األصول ومن كا، ألصول الثالثةهذه ابعض أو جمموع قربه عن 

  .(3) د سمؤال امللكني يف قربهحري به أن ُيثبَّت عنفبأدلتها، 

أسئلة، هي معنى هذه  سألون يوم القيامة ثالثةأن األولني واآلخرين ُي: الرابع

ن اهلل تعاىل ذا كنتم تعبدون؟ وهو سمؤال عُفيسألون: ما ؛الثالثة األصول

دين الذي شرعه ال عن االستقامة على الماذا كنتم تعملون؟ وهو سمؤ؛ ووحقه

أمٌر فاملرسل؟ تباع النيب ااملرسلني؟ وهو سمؤال عن  ماذا أجبتم؛ واهلل تعاىل هلم

والعمل به ب العلم يوم نشره وحشره، ال خيفى وجوو ،يف قربه بدُيسأل عنه الع

 ،مقبوره يف الناس سألُي وإمنا» :- تعاىلرمحه اهلل–قال ابن القيم ، (5)ويقتمه

 لرجلا هذا يف تقول كنت ام: قربه يف له يقالف ؛ الرسول عن معادهم ويوم

﴾   ﴿ :همينادي ويوم فيكم؟ ُبعث الذي
 ُيسأل وال ،(1)

                                                           

( من حديث سعد بن 431برقم ) ول املمؤذن ملن مسعه،( رواه مسلم يف كتاب الصالة، باب: القول مثل ق1)

 . أبي وقاص 

  .(344)، وص (112)ينظر: ص( 2)

  .(52)ينظر: ص( 4)

 (.15براهيم اخلريصي )حتمات املعرفة على كل مسلم ومسلمة، إشرح الواجبات املت ( التنبيهات املختصرة3)

 (. 41احل القصري )( إفادة املسئول عن ثالثة األصول، عبداهلل بن ص5)

 .[15، اآلية ]القصصسورة ( 1)



 

 

 

 
 غريه، به وائتمَّ اتبعه عمن سألُي بل غريه، متبوع الو شيخ وال إمام عن قط أحٌد

 .(1)«صوابًا للجواب ولُيِعدَّ جييب؟ مباذا فلينظر

نت أقول ما يقول ال أدري، ك) قربه: وقد استدل العلماء بقول املفتون يف

قال ، (4) ثواب هذه املسائل الثالعلى أن التقليد ال يصلح يف ج ؛(2)(الناس

 بع الرسول بغري بصرية والمن ات»: -تعاىل ه اهللرمح-ابن تيمية شيخ اإلسالم 

ىل قلبه كالذي يقال له من غري أن يدخل اإلميان إ هوهو الذي يسلم بظاهر ،تبني

دري مسعت يك؟ فيقول: هاه هاه ال أيف القرب من ربك؟ وما دينك؟ وما نب

املصنف وقال  ،(3)«فيضرب مبرزبة من حديد الناس يقولون شيًئا فقلته هو مقّلد

 فاألصول: ال جيوز التقليد»: - تعاىل رمحه اهلل - اإلمام حممد بن عبد الوهاب

عاىل، ومعرفة : معرفة اهلل تبار  وتفيها باإلمجاع، بل جيب على كل مكلف

من البعث بعد  د، وما أخرب به عن اهلل، وما بعث به من التوحيالرسول 

اة، واحلج، لفرائض، من الصالة والزكاملوت، واجلنة والنار، ومثل وجوب ا

ممن يعذب يف الربزخ،  ليد يف هذا، واملقلد فيهقوالصيام، وحنو هذا، فال جيوز الت

رتاب، فيقول: هاه، هاه، وأما املنافق وامل)له: ذلك يف األحاديث منها قو كما ثبت

                                                           

 (.5/143( أعالم املوقعني عن رب العاملني )1)

( من حديث 1443مليت يسمع خفق النعال، برقم )( رواه البخاري يف صحيحه، كتاب: الزكاة، باب: ا2)

تى إنه ليسمع قرع ضع يف قربه، وتولي، وذهب أصحابه حالعبد إذا و)قال:  ، عن النيب أنس 

أنه  ؟ فيقول: أشهدنت تقول يف هذا الرجل حممد نعاهلم، أتاه ملكان، فأقعداه، فيقوالن له: ما ك

: ، قال النيب (ةنار أبدلك اهلل به مقعدا من اجلنعبد اهلل ورسوله، فيقال: انظر إىل مقعد  من ال

ا يقول الناس، فيقال: ال فيقول: ال أدري، كنت أقول م -نافق أو امل -فرياهما مجيعا، وأما الكافر )

 .(معها من يليه إال الثقلنيسني أذنيه، فيصيح صيحة يدريت وال تليت، ثم يضرب مبطرقة من حديد ضربة ب
 (.54يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش4)

 (.3/244( جمموع الفتاوى )3)



 

 

 

 

من مل يعرف ربه، ف» وقال أيضًا: ،(1)(قلتهال أدري مسعت الناس يقولون شيًئا ف

الدنيا، ومل له يف أرسله اهلل إليه، بدالئ مبعنى: معبوده، ودينه، ورسوله الذي

له، وعمل به يف الدنيا، عرفه...، ومن عَرَفه بدلييعمل به، ُسئل عنه يف القرب، فلم ي

ن ذلك؛ تفقهوا يف احلق...، فاحلذر احلذر مومات عليه، ُسئل يف القرب، فيجيب ب

 قوله: -ىلرمحه اهلل تعا-صنف اء يف بعض رسائل املـوج، (2)«دينكم قبل املوت

 لدين؟ا من عليه عاش عما الهوسأ امللكان، وأتاه! هقرب يف وضع إذا به ظنك فما»

 إذا ظنك وما ؛فقلته يئاش يقولون الناس مسعت ي،أدر ال هاه، هاه، جييب؟ مبا

 مباذا ني؟املرسل أجبتم ومباذا ؟تعبدون كنتم ماذا: ألهوس تعاىل، اهلل يدي بني وقف

 :فانظر، نيآم نلقاه ويوم لدنيا،ا يف خالصا وعمال ،يًانبو علما وإيا  رزقنا جييب؟

 ودانوا آبائهم، عن دينهم أخذوا الزمان؛ هذا أهل وحال حالك، رجل، يا

 ؛الف ال، وما به، دانوا واملكان، الزمان أهل ندع جاز وما والعادة، بالعرف،

 امل فالتفت باهلال ، اهل ترضى وال عزيزة، ليكع نفسك كانت وإن وذا ، فأنت

 النفي، من لشهادتان،ا :خصوصا والعمل، علمال من اإلسالم، أركان تضمنت

؛ وملا سبق بيانه (4)« رسوله وكالم اهلل، مكال من ثابت :وذلك واإلثبات،

لتقليد؛ ويكون ه بأدلة ذلك؛ حتى خيرج عن اكان لزامًا على العبد أن يتعلم دين

 . (3)للناس رية، ال على وجه املتابعةصاعتقاده بهذا عن علم ومعرفة وب

من  :وفتنته لقربصول الثالثة؛ وهي مسائل انفت لبيان األالرسالة ُصفهذه 

بل إن هذه  ب عليها يف هذه الرسالة،وما دينك؟ ومن نبيك؟ واجلواربك؟ 
                                                           

 (.3/22( الدرر السنية )1)

 (.2/31) املصدر السابق( 2)

 (.1/115) املصدر السابق( 4)

 (.124يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش3)



 

 

 

 
لثالثة، فمن كان على هذه األسئلة ا واٌبالرسالة من هذا املوضع إىل آخرها ج

ِريًّا أن ُيثبت عند تلك األصول العظام، كان َح عاملًا مبا يف هذه الرسالة من بيان

بهذه -تعاىل رمحه اهلل-صنفولذلك اهتّم امل ،أدلتهاب السمؤال؛ ذلك ألنها ُقرنت

من القرآن  ة مما سيأتي، الدليلبعد كل مسأل َروذَك؛ (1)األصول وأفردها بالتأليف

ن حيصله العبُد التقليد، والواجب فيه أ فمثل هذا العلم ال ينفع فيه، (2)أو السنة

وهذا الدليل أعم ا، اليت جيب اعتقادها بدليله البد من معرفة املسائلفبدليله، 

من إمجاع،  نة، أو من قول صاحب، أومن أن يكون نصًا من القرآن، أو من س

بد من النظر يف وأهل السنة يقولون اليل، أو قياس؛ فالبد أن يأخذ احلق بالدل

عليه دليل؛  جل معرفة أن هذا قد جاءالدليل، ال ألجل االستنباط، ولكن أل

معرفة املسلم أن اهلل  سالم املرء إال بها؛ مثلإوهذا يكون يف املسائل اليت ال يصح 

ه برهان عليه، واه، فالبد أن يكون عندجل وعال هو املستحق للعبادة دومنا س

فِة الدليل، وهلذا خل يف هذا الدين بعد معريعلمه يف حياته ولو مرة، ليكون قد د

ثة ثال -لة اجد، وحيفظونهم هذه الرساكان العلماء يعلمون العامة يف املس

ليد، ويكون واملمؤمن خيرج من التق، (4)؛ ألجل عظم شأن األمر-األصول

 الدليل عليها مرة يف َمِلذه املسائل باحلق، إذا َعملا يعلمه، ويعتقده من ه مستداًل

موته، فإنه  فإن استقام على ذلك حتى عمره، ثم اعتقد ما دل عليه الدليل،

تحضار الدليل ستمرار اسال ُيشرتط ا، مات على اإلميان؛ ويكون ممؤمنًا

                                                           

 (.32ز آل الشيخ )شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزي( ينظر: 1)

 (.54) املصدر السابق( 2)

 (.11-13) املصدر السابق( 4)



 

 

 

 

واب هذه عبد يف معرفته للحق يف جواالستدالل، لكن الواجب أن يكون ال

ا يعلم الصغار لو ِلمّرة يف عمره، وهلذاملسائل الثالث عن دليل واستدالل و

إذا هو قد عرف عن غ الغالم أو اجلارية، فواألطفال رسالة األصول؛ حتى إذا بل

 . (1)دليل واستدالل

* * * * * 

                                                           

د بن عبداهلل (. وينظر: األصول الثالثة، مح54يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش1)

 (. 15احلمد )



 

 

 

 
ِِ ُقْل:َف َسْن َربَُّك؟ َك:َفِإَذا ِقيَ  َل: ) قال املصنف  ،ي َربَّاِنيَربِ َي اهلل الَّ

 . (َلْيَس ِلي َسْعُبوٌد ِلَوا ُِ ،َوُهَو َسْعُبوِدي ،ِمِهَوَربَّى َجِميَ  اْلَعاَلِمَن ِبِنَع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (ا)إذ :قال لك( ـــف)ل، وهو معرفة العبد ربه، باألصل األو املصنف بدأ
زقك الذي خلقك ور: من هو معبودك أي ،(؟من ربك: )()قيل لكو ،ُسئلت

ال أعبد إال إياه،  ()اهلل( هو ربي) :( لهفقل) ،ورباك بالنعم الظاهرة والباطنة
 ،أوجدني من العدم ()الذيوال أصرف شيئًا من أنواع العبادة لغريه، وهو 

 ()مجيع العاملني بنعمه كذلك( )وربىَّبل  ،بالنعم وحده ال شريك له ()ربانيو
وهو ) ،على العباد بكل ما لديهم من النعمفهو سبحانه املنعم  ،الظاهرة والباطنة

)ليس لي معبود  ،ال شريك له املستحٌ للعبادة وحدهأي: مألوهي  ،(معبودي
؛ فكما أنه وحده املتفرد باخللٌ أتذلل له أو أصرف له شيئًا من العبادات (سواه

وحده دون  للعبادةاملتفرد واملستحٌ ، فهو والرزق والتدبري لي وجلميع العاملني
 .(1) سواه

   ــــــــــ

ألصول الثالثة اليت يف تفصيل ا -هلل تعاىلرمحه ا–من املصنف هذا شروع 

األصل األول، بيان ب دأتباوا هنا مفصلة، ذكرهحيث بدأ ب ؛جمملة تقدمت

 ةريقطبعرفة العبد ربه( )م :معنى ، ويفصلشرح، وبدأ يالعبد ربهمعرفة  :وهو

فكأنه قال: ؛ عليميف النفس، وأقرب إىل الت عالسمؤال واجلواب؛ ألن هذا أوق

إذا قال  :عرفتهامثة اليت جيب على العبد الاألصل األول من أصول الدين الث

                                                           

لواجبات (؛ والتنبيهات املختصرة شرح ا21)م ( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاس1)

ثة (؛ وتيسري الوصول شرح ثال13م اخلريصي )املتحتمات املعرفة على كل مسلم ومسلمة، إبراهي

 (.11محن الربا  )(؛ وشرح األصول الثالثة، عبدالر51األصول، د. عبداحملسن القاسم )

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

ي ليس لك عبود  وخالقك ورازقك الذ: من هو مأيلك قائل: من ربك؟ 

 ،ني بنعمه(باني وربى مجيع العامل: )ربي اهلل الذي رفقل له ،(1)معبود سواه

ته اخللق بنعمه و اهلل، وربوبيته، هي: تربيهفالرب أي: مربيهم بالنعم، 

ا اهلل جل وعال الناس أن اليت ربى بهالرتبية اع وأعظم أنو الظاهرة والباطنة؛

ل وعال، وهذه ما يقربهم إىل اهلل ج بعث هلم الرسل يعلمونهم، ويرشدونهم

        ﴿ :هي أعظم نعمة، قال جل وعال

 ﴾
تربية الغرائز، وتربية األجسام،  ها:نأنواع كثرية مالرتبية و، (2)

 ل وعال على ابن آدم بهنَّ اهلل جكل هذا قد َموتربية العقل، وتربية الفكر، و

نه وتعاىل ميع اخللق هي: قيامه سبحافربوبية اهلل سبحانه وتعاىل جل، (4)

سبت، ال غنى لقائم على كل نفٍس مبا كبشمؤونهم، وتدبريه ألمر خلقه، فهو ا

 ه وتعاىل فقرًا ذاتّيًاالفقر إىل اهلل سبحان ألحد عن فضله، بل كل خملوق فهو تام

 هلقوتربية اهلل خل؛ (3)ال اخلالص منه الزمًا، ال يستطيع االنفكا  عنه، و

 نوعان:

بى مجيع اخللق رالكافر، فاهلل جل جالله : تربية عامة تشمل املمؤمن واألول

ألفئدة وأنعم وأعطاهم السمع والبصر وا خلقهم ورزقهمفهو الذي بنعمه، 

 عليهم بالنعم. 

                                                           

 (.25( حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاسم )1)

 .[53، اآلية ]يونسة سور (2)

 (.51يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش4)

 (.21صلح )( شرح األصول الثالثة، د. خالد بن عبداهلل امل3)



 

 

 

 
عمل الصاحل، بأن هي تربيته باإلميان، وال: تربية خاصة باملمؤمن، ووالثاني

  . (1)لعصمة من كل شرتربية التوفيق لكل خري، وا :، وحقيقتهاوهداه وفقه اهلل

ود منه بيان أن ربوبية املقص (؛بنعمه املنيوربى مجيع العوقول املصنف: )

لق مربوٌب هلل  من اخللق، بل مجيع اخلسبحانه وتعاىل ال ختتص بصنٍف اهلل

تعاىل، ال خيرج وكل ذلك مربوٌب له سبحانه فسبحانه وتعاىل علويه وسفليه، 

بحانه وتصريفه، وال عن خلقه س عن رزقه وال عن ملكه وال عن تدبريه

وق يف هذا العامل، الربوبية العامة لكل خمل بعد أن أثبت املصنف؛ ثم وتعاىل

ذه الربوبية، وهو أتَبَع هذا األمَر حبق ه :ولكل ما سوى اهلل سبحانه وتعاىل

و الذي أتقرَُّب إليه ه(، يعين: وبوديهو معوعبادته سبحانه وتعاىل، فقال: )

لرب هو ودًا، فاي: لكونه ربًا صار لي معب؛ ألنه هو مربي اخللق، أبالعبادة

 ، هي حقه سبحانه وتعاىلعبادة اليتسيأتي بيان الواملستحق أن يكون املعبود، 

ليس الشر ، فقال: ) دة ال بد أن تكون خاليًة منأن هذه العبااملصنف بيَّن ثم 

ابقة من إفراده ى ما دلت عليه اجلملة الس(، وهذا تأكيد علمعبود سواهلي 

ألنها لفظة صر؛ يفيد احل (:وهو معبودي)سبحانه وتعاىل بالعبادة، فقوله: 

حق فهو تعاىل املعبود املست ،فيد احلصر يف لغة العربوهي مما يعرَّفة باإلضافة، ُم

 .  (2) (ليس لي معبود سواه)وله: بقعبارة األخرى إال أنه أكَّد ذلك بالللعبادة، 

* * * * * 

                                                           

 (.41عبداهلل الراجحي ) (؛ وشرح األصول الثالثة، عبدالعزيز بن42( تفسري السعدي )1)
 (.22بداهلل املصلح )ع( ينظر: شرح األصول الثالثة، د. خالد بن 2)



 

 

 

 

   ﴿ ْوُلُه َتَعاَلى:َوالدَِّليُ  َق):  قال املصنف

﴾
(1)).  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العاملني، مجيع  الذي ربىاملربي ( على أنه سبحانه وتعاىل هو الرب الدليلو)

ىل اوهو املعبود املستحٌ للعبادة الذي ال يستحٌ العبادة سواه؛ لكونه سبحانه وتع
 (﴾﴿) قوله: الالم يف، و(﴾ ﴿ :قوله تعاىل) :مربيًّا جلميع العاملني هو

موجود، أو وجد، أو يوجد،  مما هو ،احلمد أنواعمجيع ق استغرالستغراق؛ فتفيد ال
اإلله ، مستحقة هلل جميع احملامدفالم االستحقاق،  (﴾﴿ :قوله) قوله: يفوالالم 

 املعبود وحده الهو سبحانه وهذا فيه اإلثبات بأنه الذي ال ُيعبد حبٌ إال هو؛ 
أي: رب السماوات واألرض وما  ،(﴾ ﴿): تعاىل شريك له، وقوله

ملني، فهي وتعاىل، والربوبيُة هنا مضافة إىل العافيه إثبات ربوبيته سبحانه بينهما، و
بي فقل: رعنى الذي ذكره املصنف يف قوله: )، وهذا ُيطابٌ املعامة شاملة لكل أحد

 . (2)(رباني وربى مجيع العاملني بنعمه اهلل الذي
  ــــــــــ

وعلمه  العبدن د، بل كلما ازداد إميامعرفة الرب جل وعال ال تنتهي إىل ح

جز املخلوقون عن ان كمال اهلل عز وجل مما يعا كازدادت معرفته بربه، ومل

حقهم، لكن هنا   لى وجه اإلحاطة متعذرة يفصارت معرفة اهلل ع ؛اإلحاطة به

ن هذا القدر فإن على كل أحد، وما زاد ع جيبو قدر من تلك املعرفة يتعني

                                                           

 .[2، اآلية ]الفايقةسورة ( 1)

الثة (؛ وحصول املأمول بشرح ث53-52ل الشيخ )( ينظر: شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آ2)

 (.22ن عبداهلل املصلح )(؛ وشرح األصول الثالثة، د. خالد ب51األصول، عبداهلل الفوزان )

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
وأصول معرفة اهلل ، من رمحة فتح اهلل هلمحبسب ما ي الناس يتفاضلون فيه

 املتعينة على كل أحد أربعة:

 مؤمن أنه موجود.يبأن : معرفة وجوده، أوهلا

 أنه رب كل شيء.يمؤمن أن ب: معرفة ربوبيته، وثانيها

 لذي يعبد حبق وحده.أنه هو ايمؤمن العبد أن ب: معرفة ألوهيته، وثالثها

سنى له األمساء احل اهلل نأيمؤمن العبد ببأن  : معرفة أمسائه وصفاته،ورابعها

  .(1) ىوالصفات العل

 اليتوهذه اآلية  ،الزمة لكل أحد يف معرفة اهللة الوهذه هي األصول األربع

 ﴿: تعاىل  قولهربوبية يففالاألربعة،  صولاألتتضمن أوردها املصنف 

﴾عاىل: قوله ت واأللوهية يف ،إذ فيها التصريح بذلك ؛﴿ ﴾هي ، ف

دالة وهي  ألوهًا،فهو املستحق للحمد لكونه م ة اهلل جل وعال،دالة على ألوهي

 آليةا لربوبية واأللوهية يفا وذكُر، عدوم ال حيمد؛ ألن املعلى وجود اهللأيضًا 

يمؤمن بها العبد، ويف  اته العلى اليت ينبغي أنإلثبات أمسائه احلسنى وصف متضمٌن

صفة املتضمنان ل ،لعاملني(واسم )رب ا ،اسم )اهلل( :اآلية فردان من أفرادها وهما

يقة الكتاب، على ذا وجه داللة اآلية، وهي: فا؛ وهاأللوهية وصفة الربوبية

على كل أحد من  ف فيما يتعنيالم املصناألصول األربعة اليت انطوى عليها ك

 .(2)وتعاىل معرفة اهلل سبحانه

* * * * * 

                                                           

 (.12ن عبداهلل العصيمي )ب ( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل1)

 (.12( املصدر السابق )2)



 

 

 

 

 (.ِماِحٌد ِسْن َذِلَك اْلَعاَلَوَأَنا َو ،هلل َعاَلٌمِلَوى ا ول  سا):  قال املصنف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من مجيع اخلالئٌ، من اجلن واإلنس واجلبال واألشجار  (سوى اهلل ا)وكل م

ٌ )اجمليب بهذا  ()وأنا ،واهلل هو اخلالٌ ،()عاَلمفهو   (ند مواحوأنت ومجيع اخلل
 .(1) وتلك املخلوقات املربوبة ،()ذلك العاملمجلة 

  ــــــــــ

 احتماالن: فيهوهذا : (هلل عاملسوى ا اوكل م: )ال املصنفق

 وهو قول اهلل ،لدليلوهو ا ،لى أقرب مذكورعهذه اجلملة أن تعود : األول

، كل من سوى اهللهنا:  املنيفاملراد بالع ؛سريًا هلافيكون تف ،()العاملني تعاىل:

رب  :، فإذا قيل؛ ألنه ما ثّم إال رب ومربوبْمفكل من سوى اهلل فهو عاَل

ما دام أنك واحد ، و(2) بالعاملني كل من سوى اهلل تعّين أن يكون املراد ،العاملني

؛ ﴾   ﴿هذه اآلية: من ذلك العامل، فأنت أول من خياطب ب

استحقاقه للحمد ربوبية اهلل جل وعال له، و فيستيقن املمؤمن بتالوته هلذه اآلية

 .(4)ولكل ثناء

عنى السابق الذي ذكره تقرير املذه اجلملة؛ له عودهو  :واالحتمال الثاني

؛ ملني بنعمه(ذي رباني وربى مجيع العااملصنف يف قوله: )فقل: ربي اهلل ال

هو هلل جل وعال كل ما سوى او ،و اخلالقاهلل جل وعال هيكون املعنى: ف

 سبحانه، وهي داخل يف العبودية هللوهو  ،له سبحانه وتعاىلمقهور مربوب 

                                                           

ن صاحل (؛ وشرح ثالثة األصول، حممد ب25م )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاس1)

مسلمة، إبراهيم تحتمات املعرفة على كل مسلم و(؛ والتنبيهات املختصرة شرح الواجبات امل32العثيمني )

 (.13اخلريصي )
 (.31سري جزء عم، البن عثيمني ) ( ينظر: تف2)

 (. 52ل الشيخ )( ينظر: شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آ4)

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
    ﴿ د، كما قال اهلل جل وعال:عبودية القهر اليت ال خيرج عنها أح

     ﴾
ي عبودية القهر فهذه العبودية ه ،(1)

 .(2)الشاملة لكل خملوق

لكل موجود م  واحد له من لفظه، وهو اسال ،ممون: مجع عاَلـوالعاَل

ي: ؛ ألنهم عَلٌم، أًاومسو عامَل، (3) ، أي: اخللق كله(4)اهلل عز وجل سوى

 ، فالوجود قسمان:(5) كهم ومدبرهمعالمٌة واضحة دالة على خالقهم ومال

كل  :م، وهولعاَل، واملربوب املخلوق هو اومربوب، فالرب هو اهلل اخلالق رٌب

 اَلم: كل ما خلقه اهلل يفالع»، قال الزجاج: (1) من سوى اهلل من مجيع اخلالئق

 . (2)«الدنيا واآلخرة

، وال يطلق باإلفراد إال به اخلالق ُمَلس ُيْعم اسم لكل جنالعاَلإن وقيل: 

                                                           

 .[24، اآلية ]مريمسورة ( 1)
ألصول، (؛ واحملصول من شرح ثالثة ا22 املصلح )( ينظر: شرح األصول الثالثة، د. خالد بن عبداهلل2)

 (.21عبداهلل الغنيمان )

فسري (؛ واحملرر الوجيز يف ت1/213(؛ واجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب )1/141)( تفسري ابن كثري 4)

 .(1/23(؛ ومفاتيح الغيب، للرازي )1/12الكتاب العزيز، البن عطية )

؛ ويف «نام، يعين: اخللق كلهوالعاَلم: الّطمش، أي: األ»(: 121( جاء يف كتاب العني، للفراهيدي )3)

 .«ن: أصناف اخللقوالعاَلم: اخللق، والعاَلمو»(: 2/1312الصحاح، للجوهري )

(؛ 32ن صاحل العثيمني )(؛ وشرح ثالثة األصول، حممد ب1/211( اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب )5)

 (.13هيم اخلريصي )ملعرفة على كل مسلم ومسلمة، إبراوالتنبيهات املختصرة شرح الواجبات املتحتمات ا
احل العثيمني (؛ وشرح ثالثة األصول، حممد بن ص25اسم )محن بن ق( حاشية ثالثة األصول، عبدالر1)

ة، إبراهيم مات املعرفة على كل مسلم ومسلم(؛ والتنبيهات املختصرة شرح الواجبات املتحت32)

 (.13اخلريصي )
، عبدالرمحن بن قاسم (؛ وينظر: حاشية ثالثة األصول1/215( اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب )2)

(21.) 



 

 

 

 

 وليسعامل النبات،  م اإلنس، عامل احليوان،اَلع :مضافًا لنوع خيصصه يقال

فإنه ال يوجد يف كالم  ؛هذا هو يققيق اللغةأن و ،امسًا جملموع ما سواه تعاىل

ى هذا ، وإمنا أطلقه عل(1)وى اهلل تعاىلالعرب إطالق )عاَلم( على جمموع ما س

وا طلحات؛ فإنهم رتبفهو من املص ،اَلم حادثالع :علماء الكالم يف قوهلم

 ؛ثوالعامل حاد ،قديم هللِدثِ واحملَدث، فقالوا: احملتتعلق با تنيمنطقي تنيمقدم

جة املنطقية ، ثم راجت هذه النتي(2)سوى اهلل عاَلم كل ماأنتجت املقدمتني: أن ف

ي ال توجد يف كالم  معنى العامل، وإال فهيف كتب أهل العلم فأدخلوها يف تفسري

وى اهلل عز الم العرب على إرادة ما سالعرب، فليس اسم العامل واقعًا يف ك

 فاسم العاملنيما،  نٍسفة من جألفراد املمؤتلدهم على اوجل؛ بل هو مطلق عن

فراد رتكة يف جنس واحد من األيف لسان العرب: اسم للمخلوقات املش

، فهي ُعدت النمل الئكة، وعامل اجلن، وعامل: عامل املفيقولوناملتجانسة، 

كل ما سوى  شيء بينها، وال يتعلق بعوامل ال شرتا  أفرادها يف اجلنس يف

 نوعان:عاىل تاملوجودات سوى اهلل ف ،(4)اهلل

وُتسمى عامل،  ي: املشرتكة يف جنس واحد،أ: األفراد املتجانسة، أحدهما

                                                           

لق وذلك أن كل جنس من اخل ومن الباب العاَلُمون،»(: 113( جاء يف معجم مقاييس اللغة، البن فارس )1)

 .«فهو يف نفسه َمْعَلم وَعَلم..

ل وهو عند املتكلمني: ك العاملني: مجع عامل،» (:1/43( جاء يف التسهيل لعلوم التنزيل، البن جزي )2)

لعقالء، وقيل: اإلنس نس واجلن واملالئكة، فجمعه مجع اإلموجود سوى اهلل تعاىل، وقيل: العاملني: ا

﴿: خاصة، لقوله           ﴾». 

قرآن، للعليمي، وفتح الرمحن يف تفسري ال(؛ 1/113ور )( ينظر: التحرير والتنوير، حممد الطاهر بن عاش4)

 (.13ي )ل، صاحل بن عبداهلل العصيمثالثة األصووتعليقات على (؛ 1/34يققيق: نور الدين طالب )



 

 

 

 
 .وعامل املالئكة ،نسوعامل اإل ،عامل اجلنعاملني، كبالسمى جمموعها ُيو

غريها يف حقيقتها  ا من جنسها، فال يشاركها: األفراد اليت ال نظري هلواآلخر

 اجلنة والنار.ووإن وافقها امسًا، كالعرش والكرسي 

له، فإنه  سسمى عاملًا؛ وما ال جنفاملخلوقات املشرتكة يف جنس واحد ت

ق، أي: املخلوقات ني يراد به أصناف اخلالئخارج عن اسم العاملني، فاسم العامل

وحينئذ ال يستدل على  له فال يدخل يف العاملني؛ فاملصنفة أجناسًا، وما ال صن

ق ألنها تتعل ؛﴾   ﴿عاىل: ت عمومية ربوبية اهلل تعاىل بقوله

 ةمنا يستدل على عموم ربوبيوإ سة وال تشمل غريها،ألفراد املتجانبربوبية اهلل ل

﴾   ﴿ :اهلل للخلق مجيعًا بقوله تعاىل
 .(2) ءفإنه يعم كل شي، (1)

* * * * * 
 

                                                           

 .[113، اآلية ]األنعامسورة ( 1)
 (.13لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا2)



 

 

 

 

 .َسْخُلوَقاِتِه: ِبآَياِتِه َوَفُقْل َك؟ِبمَ َعَرْفتَ َربَّ َلَك: ِقيَ  َفِإَذا: ) قال املصنف

 ،السََّمَواُت السَّْبُ  :اِتِهَوِسْن َسْخُلوَق. َواْلَقَمُر ،َوالشَّْمُس ،النََّهاُرَو ،اللَّْيُ  :آَياِتِه َوِسْن

َُوَن السَّْبُ     .(اَوَسا َبْيَنُهَم ،ْن ِفيِهنََّوَس ،َواأَلَر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تكاستدللت على معرف شيء أيبأي:  ،(عرفتمب  :قيل لك)و ،( ُسئلتإذاف)

الماته ع :أي ()بآياتهعرفته  :له( )فقل ،الذي تعبده معبودكو خالقكو ،(ربك)
األلوهية، وتفرده بالربوبية و ،ودالئله اليت نصبها داللة على وحدانيتهوبراهينه 

، هعليوجعلها دالة  ،الباهرة اليت أوجدها بعد العدم (خملوقاته)بـ عرفته( و)
 ،()الليلاملشاهدة باألبصار الدالة على وحدانيته: إقبال  )آياته(أعظم  )ومن(

واختالفهما بالطول والقصر، وعدم اجتماعهما يف زمن  ،)النهار(إدبار ( و)
نتظام ذا يأتي بعده باــواحد، وهما يتعاقبان علينا تسخريًا لنا، فهذا يذهب، وه

 :من اآليات الباهرات الدالة على وحدانية اهلل وتدبريه( و)كامل وتناسٌ بديع، 
ء، وكونهما املضيء يف الدهما )والقمر( ،وهي سراج الكون ،املشرقة )الشمس(

 )ومن خملوقاته( ،جيريان هذا اجلريان املتقن، وما فيهما من املنافع العظيمة
 ،)واألرضون السبع( ،وسعتها وارتفاعها ،)السموات السبع(العظيمة: 

أي: ما يف  ،فيهن( ن)وم ،ا وسعتها واستدارتها، وعظم خلقهاــوعلوه
السموات السبع من املخلوقات العظيمة اليت ال يعلمها إال خالقها، وما يف 
األرضني السبع من اجلبال والبحار، وأصناف املخلوقات من احليوانات 

أي: ما بني السموات واألرض  ،)وما بينهما( ،والنباتات، وسائر املوجودات
  .(1)، فتبارك اهلل رب العاملنيمن اهلواء وغريه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                           

ألصول، د. (؛ وتيسري الوصول شرح ثالثة ا22م )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاس1)

 (.14 -53صول، عبداهلل الفوزان )املأمول بشرح ثالثة األ(؛ وحصول 14-53عبداحملسن القاسم )

 الشرح 

 لياإلمجا



 

 

 

 
ذكر فيما سبق املصنف ف (،؟من ربك): ل األولاهذا السمؤال الثاني بعد السمؤ

نسان بني هنا أنه يلزم على اإلأراد أن يو ؛ن دليلههو الرب، وبيَّجل وعال أن اهلل 

 ،ك مبا عرفت ربك؟(لفإذا قيل : )فقال أن يتعرف على ربه جل وعال بالدليل؛

عرفة املرشد إىل مفالدليل ، (فقل: بآياته وخملوقاته)فقال: ، عن الدليل َفكَشو

: واآلخر؛ اته الكونيةآيحدهما: التفكر يف أ شيئان اثنان: هو الرب عز وجل

-تعاىل رمحه اهلل- ملصنف، وهما مذكوران يف قول ا(1) التدبر يف آياته الشرعية
 هلا معنيان:ًا شرعاآليات : )بآياته(؛ ألن 

: السماوات ثلم وهي املخلوقات، خللقية،ا : اآليات الكونيةأحدهما

آيات، هن و ،لوقاتفهن خم، ات وغري ذلكنسان واحليوان والنبواألرض واإل

 .ا وحمكم نظامهاهأي: عالمات على خالقها وصانع

 من الكتب، والوحي وهي ما أنزله اهلل لقولية،ا رعية: اآليات الشوالثاني

  .من آيات اهلل فهو آية ،الذي جاءت به الرسل

لوقات؛ وبآياته آياته الكونية، وهي املخفاهلل جل وعال عرَّف عباده بنفسه ب

عال القرآن، فهو ية اليت تدل على الرب جل وومن أكرب اآليات الشرعالشرعية، 

ة الفعلية، ومنها ويتبع ذلك اآليات الشرعي ؛من أكرب اآليات وأعظم املعجزات

)وخملوقاته(  :ففقول املصنوعليه ؛ (2)والسالم عليهم الصالة معجزات األنبياء

: ه، فيكون قولنيةن املخلوقات هي اآليات الكو)بآياته(؛ أل :يقت قولهيدخل 

                                                           

الثة (؛ وينظر: احملصول من شرح ث12لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا1)

 (.21األصول، عبداهلل الغنيمان )

الثة، الث(؛ وشرح األصول 12داهلل العصيمي )( ينظر: تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عب2)

 (.22داهلل الغنيمان )(؛ واحملصول من شرح ثالثة األصول، عب13عبدالرمحن الربا  )

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

بعض  لعام؛ ألن املخلوقات هي)وخملوقاته( من باب عطف اخلاص على ا

ى العام على سبيل علُيعطف اخلاص و؛ (1)ونيةخمتصة باآليات الكاآليات، وهي 

املخلوقات مع أنها نف املصأفرد  وهلذاليه، ولفت الذهن إاالهتمام باخلاص، 

؛ فيكون (2)غري العاملرئية يدركها العامل وه مداخلة يف اآليات لالهتمام بها؛ ألن

ه مامًا به وتنويهًا بشأناهتخلاص على العام؛ قوله: )بآياته وخملوقاته( من عطف ا

هر ظة يف وجود املخلوقات أقام أن ُبُدوَّ الربوبيوتعظيمًا له؛ ووجه عظمته يف هذا امل

 عليهمعلى األنبياء  إن اآليات الشرعية النازلةف من بدوها يف اآليات الشرعية؛

 قاطبة إال فإن األمم وأما اآليات الكونية هم؛الصالة والسالم نازعتهم فيها أقوام

رة حدها علوًا، فالفطر املبصجذلك، ومن شذَّ فإمنا نفراً قليالً من الشُّذاذ ُمقرين ب

ربٍّ هو اهلل جل  دت بتقديرات إمنا ُوجلآليات الكونية ُتذعن بأن هذه اآلي

العدل، واالشتمال  ياته الشرعية وما فيها منُيْعرف بآفاهلل عز وجل  ؛(4)جالله

قاقه للعبادة دون غريه، الدالة على ربوبيته واستح ،فاسدعلى املصاحل، ودفع امل

رف بآياته ْعُيكذلك ؛ وكثرية ال حصر هلا سبحانه وتعاىلالشرعية  هوآيات

وبالغ  ا فيها من عجائب الصنعة،الكونية، وهي املخلوقات العظيمة وم

 هذهن من ينظر يف ته الكونية معرفة عقلية؛ أل، ومعرفة العباد ربهم بآيااحلكمة

عليم وقدير ، وأن الذي خلقها حكيم واآليات ويتدبرها يدر  أن هلا خالقًا

                                                           

بن صاحل  (؛ وشرح ثالثة األصول، حممد13لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا1)

 (.32العثيمني )

 (.53فوزان )( حصول املأمول بشرح ثالثة األصول، عبداهلل ال2)

 (.3داهلل العصيمي )اىل على العبيد، للشيخ صاحل بن عبالتعليقات على القول السديد فيما جيب هلل تع( 4)



 

 

 

 
 .(1) وعظيم سبحانه وتعاىل

( و)من، (لقمرلليل، والنهار، والشمس، وا: اومن آياته): املصنف قال

ل اهرة البينة اليت يدركها كاآليات الظ َروذَك ،ياتأربع آ َرفذَكللتبعيض،  :هنا

، ثم سوله يف كتاب اهلل ويف سنة ر أحد، واليت توجب لفت األنظار إليها

وما  ،فيهن نوم ،عواألرضون السب ،ت السبعالسماوا :ومن خملوقاتهقال: )

ه الرب لكل ، وأنى أن الرب هو اهلل جل وعالكل هذه آيات دالٌة علو (،بينهما

فجعل الليل  خلوقات،ق بني اآليات واملفرَّف املصن؛ ووتعاىلشيٍء سبحانه 

واألرض  اآليات، وجعل السموات والنهار والشمس والقمر خمصوصة باسم

لة اآليات ، مع أنها كلها تدخل يف مجما بينهما خمصوصة باسم املخلوقاتو

يات نهار والشمس والقمر هي آالكونية وتسمى خملوقات، فالليل وال

، قال (2) يهن هي آيات وخملوقاتوالسموات واألرض ومن فوخملوقات، 

﴾    ﴿ تعاىل:
على عضهم باعرتض  ، وقد(4)

 : رألمو مناسٌب دقيٌق -رمحه اهلل تعاىل-تفريقه  لكنو ؛هنااملصنف يف تفريقه 

غالب السياق الوارد يف  نفإ؛ لسياق القرآنيفيه موافقة ومتابعة ل أن: األول

كونهن آيات، وإذا وصفن ب ،الشمس والقمرالقرآن أنه إذا ذكر الليل والنهار و

كما سيأتي يف األدلة  ؛عليهما صفة اخللق أطلق ،ت واألرضوااذكرت السم

                                                           

الرمحن الربا  (؛ وشرح األصول الثالثة، عبد32مني )( ينظر: شرح ثالثة األصول، حممد بن صاحل العثي1)

(13.) 

 (.12لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا2)

 .[22، اآلية ]الرومسورة  (4)



 

 

 

 

 .(1) اليت ساقها املصنف

ل لآليات ثَّم حيُث ،ن ُيَعلَّم هذه األصولية حلال مفيه رعاأن  :الثاني

وذا   فهذا يذهب ،ل والنهار والشمس والقمروهي: اللي ،مبتغريات ال تثبت

فُيصبح  ، تتغريمّثل للمخلوقات بثوابت الو ؛جييء وهذا يشرق وذا  يغيب

فهو يصبح ويرى  ،تبدلتة يف نظره مل تتغري ومل تبوهي ثا ،العبد وُيمسي ويكرب

عنه كون هذه  بللسماء ولألرض حيج السماء، ويصبح ويرى األرض، فِإلُفه

ك ظاهر َبيِّنٌ واضح لات أظهر وأوضح؛ ألن ذكون املتغريات أمثلة لآليف؛ آيات

هذه أظهر يف كونها  املتقلبة اليت تذهب وجتيء، األشياء املتغريةف، للمراد منه

ضح وأظهر من وقمر هي يف الداللة أو آية؛ فاملتغريات من ليل ونهار ومشس

لة على دال ها مجيعًافية، ويعاً آيات كونية خملوقا مجكونهمع  ،املخلوقات الثابتة

 . (2) املراد

يف  إن اآلية أصدقوضع اللغوي لآلية واخللق، فللموافقة : أن فيه الثالث

لة مة البينة الواضحة الداألنها يف لسان العرب: العال ؛الداللة على الليل والنهار

 ،حول يف عالمات ظاهرةوتتشمس والقمر تتغري ، والليل والنهار والعلى املراد

أما  آلية؛رن عالمات، فناسبهن اسم اصفألجل دورانهن بالظهور واخلفاء 

يطرأ عليه تغيري،  ى معنى التقدير الذي الاخللق فإنه موضوع يف لسان العرب عل

ثابتة علينا دون ورة على هذه الصورة الوالسموات واألرض ال تتغري بل هي مص

                                                           

 (.12داهلل العصيمي )( ينظر: تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عب1)

صول، صاحل (؛ وتعليقات على ثالثة األ11ل الشيخ )( ينظر: شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آ2)

 (.12بن عبداهلل العصيمي )



 

 

 

 
 وقات وإن كانت مناملخل سم اخللق، فُعبِّر عنها باسماتغيري أو تبديل، فناسبها 

غري مضطرب كما  -رمحه اهلل تعاىل-ف فيكون كالم املصن ؛مجلة اآليات

املوافق للوضع  ،تابعة السياق القرآنيتوهمه بعض الشراح، بل هو جار على م

 . (1) اللغوي لآلية واخللق

اآليات اليت يقصل نا به إرادتهت تدل على واألمثلة اليت ساقها املصنف لآليا

ووجه ختصيص  آليات الكونية دون الشرعية،ا :بها معرفة الرب جل وعال

 اآليات الكونية بالذكر هنا أمران:

أجلى، وهي ة على ربوبية اهلل أظهر و: أن داللة اآليات الكونيأحدهما

 فإن العبداأللوهية، الربوبية طريق اإلقرار ب املقصود إثباته يف هذه اجلملة؛ فإن

 ًا مألوهًا.إذا أقر باهلل ربًا أقرَّ به معبود

املمؤمن والكافر،  نية، فيشرت  يف معرفتها: عموم معرفة اآليات الكوواآلخر

 .(2) والرب والفاجر؛ ألنها ظاهرة قاهرة

* * * * * 

                                                           

 (.12لعصيمي )ا( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل 1)

ج مهمات العلم احل بن عبداهلل العصيمي، برنامالشرح الصوتي: )تعليقات على ثالثة األصول(، ص (2)

 هـ.1342السابع باملسجد النبوي 



 

 

 

 

﴿ ْوُلُه َتَعاَلى:َوالدَِّليُ  َق):  قال املصنف             

                                        

   ﴾(1)، :وقوله تعاىل ﴿     

                                  

                                           

   ﴾) (2).   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)قوله  :على أن الليل والنهار والشمس والقمر من آيات اهلل ()والدليل 
 ﴿ :تعاىل  ﴾الدالة على كمال قدرته، ووحدانيته، ونفوذ مشيئته ): (﴿  

        ﴾)، اللذان ال تستقيم معايش العباد إال بهما، (﴿   

         ﴾)فإنهما مدبَّران مسخَّران خملوقان ؛، (﴿  ﴾ ) :أي
﴿)فهو  اعبدوه وحده،    ﴾)فإنهما وإن كرب حجمهما، فإن ذلك  ؛

 ﴿) ،وإمنا هو من خالقها ،ليس منهما   ﴾) وحده جل وعال 
(﴿ ﴾) الدليل على أن السموات ( و)؛ فخصوه بالعبادة وإخالص الدين

 :عاىلقوله ت) :الدالة عليه جل وعال السبع، واألرضني السبع، من خملوقات اهلل
﴿              ﴾) وأحكم  ،وأتقن خلقهما ،وما فيهما

﴿)بنيانهما        ﴾) أوهلا يوم األحد، وآخرها يوم اجلمعة، (﴿ ﴾)  ملا قضاها

                                                           

 .[42، اآلية ]فصلتسورة ( 1)
 .[53، اآلية ]األعرافسورة ( 2)

 الشرح 

 لياإلمجا



 

 

 

﴿)وأودع فيها من أمره ما أودع    ﴾)  جل وعال(﴿    ﴾)  العظيم
الذي وسع السموات واألرض وما فيهما وما بينهما، استواًء يليٌ جبالله 

﴿)وعظمته، وهو سبحانه    ﴾) املظلم بـ(﴿ ﴾)  املضيء، فيظلم ما على
﴿)وجه األرض، وتأوي املخلوقات إىل مساكنها        ﴾)  أي: سريعًا ال

 ،الليل ذهب النهار، وكلما جاء النهار ذهب الليل كلما جاءيتأخر عنه، 
(﴿         ﴾)  الثابتة والسائرة(﴿    ﴾)،  أي: مذلالت

س بأمرها ، فهي تسري بدقة وإتقان بأمر اهلل وليتسخري اهلل تعاىلجارية يف جماريها ب
 ﴿) ،هي      ﴾)، ه لف اهلل جل وعال متفرد باخللٌ ومتفرد باألمر،ف

ٌ الذي صدرت عنه مجيع املخلوقات، وله   املتضمن للشرائع والنبوات األمراخلل
(﴿   ﴾)، هو ف ،وهي صيغة ال تصلح إال هلل ،نهايتها: بلغ يف الربكة أي

فتبارك يف نفسه لعظمة أوصافه  ،وإحسانه وكثر خريهعظم سبحانه وتعاىل 
 ﴿)وهو سبحانه ، وبارك يف غريه ،وكماهلا   ﴾)  املنعم عليهم خبرياته

  .(1)وسابغ فضله 
  ــــــــــ

 ، وأنهاالشمس والقمرالليل والنهار وهلل خلق اأن الدليل على املصنف ذكر 

     ﴿ والدليل قوله تعاىل:)فقال: آياته الكونية، من 

                            

 ﴾) ،مر والليل ة بيان أن الشمس والقواملقصود من سياق هذه اآلي

                                                           

حملسن الثة األصول، د. عبداث (؛ وتيسري الوصول شرح22( حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاسم )1)

(؛ واحملصول من 13 -12بداهلل الفوزان )(؛ وحصول املأمول بشرح ثالثة األصول، ع12 -11القاسم )

 (.24-22شرح ثالثة األصول، عبداهلل الغنيمان )

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

، وأنه سبحانه وتعاىل  الدالة على ِعَظمِ الربوالنهار من آيات اهلل سبحانه وتعاىل

دخل يف هذا، وذا  ل الليل والنهار وجد هذا ي، فإن املتأمل إذا تأمرب كل شيء

ها صار نهارًا، والشمس إذا أتت بضيائ يدخل يف ذا ، وهذا يطول وذا  يقصر،

تأتي  ال ميكن أن وعلم أنها أشياء اًل،وإذا ذهبت الشمس أتى القمر فصار لي

حو الدقيق الن الذي خلقها وسريها على هذاوبنفسها، بل هي مفعول بها، 

 .(1)العجيب هو رب العاملني

وقوله )فقال:  رضلق السماوات واألثم ذكر الدليل على أن اهلل تعاىل خ

 ﴿ :تعاىل                                     

                                    

           ﴾)، هن  إذًا العوامل، فهو سبحانه خالق هذه

 ظامها.لقها وصانعها وُمحكم نخملوقات، وآيات؛ أي: عالمات على خا

* * * * * 
  

                                                           

بدالعزيز آل (؛ وشرح ثالثة األصول، صاحل بن ع23( ينظر: شرح األصول الثالثة، د. خالد املصلح )1)

 (.11) الشيخ



 

 

 

 
  . (اْلَمْعُبوُد :َوُه ،َوالرَُّب):  قال املصنف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٌ  ()والرب ع، السب تالسماوالتلك املخلوقات العظيمة، من لكل شيء، واخلال

 :هو)املالك واملتصرف، ومربي مجيع خلقه بالنعم، و :وما بينهما، هو ،وما فيهن
 ؛عبدفهو الذي ُي، لكونه ربًا ؛املستحٌ للعبادة وحده دون من سواهاملألوه املعبود( 

، وال رًاه نفعًا وال ضــوما سواه خملوق ضعيف ال ميلك لنفسالستحقاقه للعبادة، 
 .(1)ربوب وليس ربًاــالعبادة؛ ألنه من ــيستحٌ شيئًا م

  ــــــــــ

رازق الذي ليس الالق خلا هو الربجل وعال  فيما سبق أن اهللن املصنف بيَّ

 الدليل املرشد إىلبني م ث ؛من سورة الفايقة هوبني دليل، معبود سواه للخلق

ذكر اآليات الدالة على وته: بآياته وخملوقاته، وهو معرفمعرفة الرب عز وجل، 

هو  بن الرأل ؛ىل بالعبادةسبحانه وتعا اهلل ادفرليبني وجوب إهنا انتقل و، ذلك

لرب واأي:  ،(املعبود :هو ،والرب: )قال، فهوحده دون سوا املستحق للعبادة

، أو هو معبودًا املستحق أن يكون :هو؛ (2)الذي تقرر معناه ودليله فيما سبق

                                                           

د.  (؛ وشرح األصول الثالثة،14داحملسن القاسم )( ينظر: تيسري الوصول شرح ثالثة األصول، د. عب1)

 (.113صاحل بن فوزان الفوزان )

 (.11ي )( شرح ثالثة األصول، خالد بن عبدالعزيز الباتل2)

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

، (2)من ُعبد فهو رب كلأن  عنىليس املف، (1)الستحقاقه للعبادةالذي ُيعبد 

بد من دون ن كل ما ُع: املعبود، وإال لزم منه أمن معاني الربوليس املراد أن 

فسريًا للفظ الرب، تهذا ليس كالمه ؛ ف(4)اهلل فهو رب، وهذا ليس بصحيح 

سان العرب على إن لفظ الرب ال يطلق يف لفوأنه يقع كذلك يف لسان العرب؛ 

؛ (3) -تعاىل هم اهللرمح-لم من اللغويني إرادة املعبود يف أصح قولي أهل الع
بادة، وأن موجب للعجل وعال ق اهلل فصار مقصود املصنف هنا بيان استحقا

ودًا، فاملراد من وجب أن يكون معب ن ربًاالستحقاق كونه ربًا، فمن كاهذا ا

 شيء املربي لعباده بنعمه لق لكلوالرب اخلا :أي ،قوله: )والرب هو املعبود(

ليت القرآن باآليات الكثرية ا ُملئ، وقد خالقًا بًالكونه ر ؛املستحق للعبادةهو 
                                                           

مد بن صاحل العثيمني حم(؛ وشرح ثالثة األصول، 32ي )( ينظر: شرح ثالثة األصول، د. حممد أمان اجلام1)

. صاحل (؛ وشرح األصول الثالثة، د13لربا  )(؛ وشرح األصول الثالثة، عبدالرمحن بن ناصر ا51)

(؛ وتعليقات 11عبداهلل الفوزان ) (؛ وحصول املأمول بشرح ثالثة األصول،113بن فوزان الفوزان )

 ثة، د. خالد بن عبداهللالثال (؛ وشرح األصول22على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل العصيمي )

 (.11الباتلي ) (؛ وشرح ثالثة األصول، خالد بن عبدالعزيز22املصلح )

 (. 51( شرح ثالثة األصول، حممد بن صاحل العثيمني )2)

 (.11فوزان )( حصول املأمول بشرح ثالثة األصول، عبداهلل ال4)

 (. 21)لعصيمي ( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا3)

يام عليه، األول: إصالح الشيء والقالراء الباء يدل على أصول، ف»(: 423قال ابن فارس يف معجمه )       

؛ ألنه ُمصلح لح للشيء، واهلل جل ثناؤه الربفالرب: املالك، واخلالق، والصاحب، والرب: املص

 أحوال خلقه.

 اسب لألصل األول.يه، وهو ُمنواألصل اآلخر: لزوم الشيء واإلقامة عل       

لنظر كان الباب كله قياسًا يضًا مناسب ملا قبله، ومتى ُأنعم اواألصل الثالث: ضم الشيء للشيء، وهو أ       

 . «واحدًا

هو إنشاء الشيء الرب يف األصل: الرتبية، و»(: 441اني )وجاء يف مفردات القرآن، للراغب األصفه       

 .«ل مبصلحة املوجوداتقال الرب مطلقًا إال هلل تعاىل املتكفُيحااًل فحااًل إىل حد التمام، وال 



 

 

 

 
هلل عز وجل؛ إليصال اخللق القرآن ببيان ربوبية ا لئُمتدل على الربوبية؛ وإمنا 

جب أن يكون لوهية، فمن كان ربًا ونها إىل وجوب توحيده جل وعال باألم

 .(1) معبودًا

أي: ومن معاني  ،(املعبود :والرب هو) :فاملصن املراد بقولوقيل إن 

لق على اخلالق والرزاق، ط: املعبود، كما أنه ُيوه ق عليهَلْطالرب، ومما ُي

لرب ؛ ومما يدل على أن ا(2)ق بالنعمواملالك واملتصرف، ومربي مجيع اخلل

 ﴿: يطلق ويراد به املعبود؛ قوله تعاىل                    

     ﴾
النبيني تخذوا املالئكة و، أي: ال يأمركم أن ت(4)

، وإذا قيل: (3)الرزق العبادة ال يف اخللق والنزاع معهم كان يف معبودين؛ ألن

؛ لرب: املعبودمن معاني اعبود(: أي: املقصود بقوله: )والرب: هو املن إ

غري حق، فاألوىل ملعبود يكون حبق، ويكون بفينبغي تقييدها بقولنا )حبق(؛ ألن ا

 .  (5) أن ُيقال: )والرب: هو املعبود حبق(

ن معنى الربوبية هو أراد بيان أ -هلل تعاىلرمحه ا-ملصنف ملقصود أن ااو

                                                           

حممد ، د.(؛ وينظر: شرح ثالثة األصول21لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا1)

 (.13اصر الربا  )(؛ وشرح األصول الثالثة، عبدالرمحن بن ن32أمان اجلامي )

 (.44قاسم ) بن( حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن 2)

 .[34، اآلية ]آل عمرانسورة  ( 4)

 . (33( شرح ثالثة األصول، د. عبدالعزيز الريس )3)

 (، يققيق: حسن الدغريري،143بن حييى النجمي ) ( التعليقات البهية على الرسائل العقدية، أمحد5)

 هــ. 1341الناشر: منارة اإلسالم، القاهرة، ط. األوىل: 



 

 

 

 

نها ُتطلق وُيراد مربوبية القاقه للعبادة، ففمن معاني ربوبية اهلل استح، (1)العبادة

؛ ولذا فسَّر (2) وتارة بالقصدستلزام العبودية يف بعض املواضع، تارة باال

﴿ة يف قوله تعاىل: الربوبية باأللوهينفسه  صنفامل                  

                  ﴾ قوهلم: »حيث قال: ؛﴿    

  ﴾
 :قولوبعض العلماء ي، (3)«يةهذه الربوبية هي األلوه (4)

إذا  : إنهاقالأن يدخل يف األلفاظ اليت ُي نإن لفظ األلوهية والربوبية ميك

ق يدخل فيه ، فالرب عند اإلطالجتمعتااجتمعت افرتقت، وإذا افرتقت 

فاملقصود ، (5) ه الربملعبود عند اإلطالق يدخل فياملعبود املألوه، كما أن املألوه ا

عال يف العبادة أنه دليل وجوب توحيد اهلل جل وفأن الربوبية تستلزم األلوهية، 

واه جل وعال، أنه ال رب معه، وال رب سجل جالله هو الواحد يف الربوبية، و

توحيد الربوبية ملن وده إىل توحيد العبادة، ففمن أيقن بذلك على احلقيقة فإنه يق

لتلك الفاعل فالرب هو املعبود، و؛ (1)ة نظر فيه وعقل مستلزم لتوحيد اإلهلي

د يف الرد ؛ وتقرير هذا ُيفي(2)ون ما سواه األشياء هو املستحق للعبادة وحده د

ئل يف قربه: قولون: إن اإلنسان إذا سعلى شبهة عند بعض املخالفني الذين ي

وهية، واجلواب ية وليس عن توحيد األلمن ربك؟ فهذا سمؤال عن توحيد الربوب

                                                           

 (.13الشيخ ) األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل( شرح ثالثة 1)

 (.54) املصدر السابق( 2)

 .[13، اآلية ]الكهفسورة ( 4)

 (.234التفسري ) _بع( ممؤلفات الشيخ حممد بن عبدالوهاب: القسم الرا3)

 (.54يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش5)

ن عبدالعزيز آل الشيخ ليها الدروس العلمية، الشيخ صاحل بعواملدارسات املشتملة ( األجوبة والبحوث 1)

(1/53.) 

 (.15يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش2)



 

 

 

 
 عن هذا من وجهني:

 نى املعبود، كما تقدم.عأن الرب ُيطلق مب األول:

ة؛ ألن أللوهيبية، فهو سمؤال أيضًا عن اأنه إذا سئل عن الربو والثاني:

 . (1)ية تلزم اإلقرار بتوحيد الربوبساإلقرار بتوحيد الربوبية ي

* * * * * 
﴿ ْوُلُه َتَعاَلى:َوالدَِّليُ  َق):  نفقال املص                 

                                        

                                  

    ﴾(2). 

هو املستحق  ،ألشياءاخَلاِلُق هلِ ِ ا»: - تعاىلرمحه اهلل - َقاَل اْبُن َلِثري 

   .(«للعبادة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأن العبادة خاصة  ،املستحٌ للعبادة على أن الرب هو املعبود ()والدليل

﴿)قوله تعاىل:  :بالرب     ﴾) أنثىمن ذكر و، (﴿   ﴾)،  :وحدواأي 
(﴿  ﴾)،  وأخلصوا له العبادة؛ ألنه ربكم(﴿     ﴾)،  وأوجدكم من

﴿) ،العدم      ﴾) ركم ، وذكَّكذلك خلقهم اهلل بعد أن مل يكونوا شيئًا
﴿) ؛بهذه النعمة العظيمة     ﴾)  خالقكم وتأمترون بأوامره وجتتنبون

                                                           

 (.35( شرح ثالثة األصول، د. عبدالعزيز الريس )1)

 .[22-21، اآليتان ]البقرةسورة ( 2)

 الشرح 

 لياإلمجا



 

 

 

 

﴿)فهو  ؛نواهيه           ﴾)، (﴿   ﴾)  جعلها(﴿  ﴾) 

﴿ ،وزينها بالنجوم والشمس والقمر ،، وسقفًا حمفوظًافوقنا  ﴾  السحاب
﴿)الذي يف     ﴾) ؛طهورًا (﴿        ﴾)  املتنوعة من خنيل

﴿) اوفواكه وزروع وغريه  ﴾)  طيبًا﴿ ﴾، والفاعل ، أي: عطاء ومتاعًا لكم
 ،املطروأنزل  ،لتلك األشياء الذي خلٌ وجعل األرض فراشًا والسماء بناء

﴿) ،د وحدهَبْعهو املستحٌ أن ُيوأنبت الزرع          ﴾)  وشركاء معه
﴿) ،يف العبادة    ﴾) خلقكم ومل الذي  ، وأنهسبحانه أنه ال ند له

، وما دام أنكم تعلمون أنه هو وحده املتفرد بالربوبية، يشاركه يف خلقكم مشارك
 فيجب أن ُتفردوه بالعبادة.

 (:-رمحه اهلل تعاىل-بن كثريا)اإلمام أبو الفداء إمساعيل بن عمر  ()قال
على غري مثال سابٌ  ،من العدم (اءذه األشيهل) املوجد ()اخلالق :وأسكنه جناته

وغريه خملوق وحده ال شريك له، بد الذي جيب أن ُيع ()هو املستحق للعبادة
 .(1) مربوب

 ــــــــــ

﴿)قال املصنف:                               

                                     

                                                           

األصول،  سري الوصول شرح ثالثة(؛ وتي44م )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاس1)

؛ واحملصول (52-51 العثيمني )(؛ وشرح ثالثة األصول، حممد بن صاحل13-14عبداحملسن القاسم )د.

. صاحل بن فوزان ( ؛ وشرح األصول الثالثة، د21-25من شرح ثالثة األصول، عبداهلل الغنيمان )

 ( .15ل الشيخ )يز آ( ؛ وشرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعز113الفوزان )

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
                         ﴾،) ية يف القرآن هذه أول آو

عاىل مجيع الناس ر ؛ فأمر اهلل سبحانه وتفيها األمر بالتوحيد والنهي عن الش

﴿ قوله:فأن يعبدوه ويرتكوا عبادة ما سواه،        ﴾ التوحيد ب هذا أمٌر

وهذا هو معنى  ،لقرآنا هو أول أمر وأعظم أمر يفويتضمن إثبات العبادة هلل، 

خالقهم  : أنهضية لعبادته وهيىل املعاني املقتانه وتعا، وذكر سبح(ال إله إال اهلل)

غيث وخيرج ض، وهو الذي ُينزِّل الوخالق آبائهم وخالق السماوات واألر

كر هذه األشياء بعد وهذا وجه ذ، للعبادة األرزاق، ومن هذا شأنه فهو املستحق

و املوصوف بهذه : إن املستحق للعبادة هيةفصار معنى اآلاألمر بالعبادة، 

ربوبية على وهذا استدالل بتوحيد ال ؛الصفات، وهو املدبر اخلالق املالك

 :جل وعال يف آخر اآلية لهوــوق، وحيد اإلهليةاهلل بالعبادة وهو توجوب إفراد 

﴿          ﴾  ن سوى اهلل؛ ــإهلية م   يتضمن نفين الشرــذا نهي عــه

 .(1)ألنه تعاىل ال ند له

و اخلالق هلذه األشياء ه» :-رمحه اهلل تعاىل  –ال ابن كثري ققال املصنف: )

ة هذه العبار ص معنى كالم ابن كثري  يف، واملصنف خل(«املستحق للعبادة

واحد، واملعنى ، (2)ملصنفا "تفسريه" مغاير ملا ذكره يف ابن كثري الوجيزة، وكالم

                                                           

.خالد بن (؛ وشرح األصول الثالثة، د13ر الربا  )( ينظر: شرح األصول الثالثة، عبدالرمحن بن ناص1)

 (.21عبداهلل املصلح )

 الق الرازق مالك الدار،ومضمونه: أنه اخل»( ونصه: 1/123( تفسري القرآن العظيم، البن كثري )2)

( 5/443اء يف تفسري ابن كثري ). وج«حده وال يشر  به غريهووساكنيها، ورازقهم، فبهذا يستحق أن يعبد 

﴿عند قوله تعاىل:                       ﴾  :تار  على يعنون: ال خن»قال



 

 

 

 

أوجدها من الذي خلق هذه األشياء و وهو أن اآليات املذكورة دلت على أن

وال يشر  به غريه؛  ،ستحق أن يعبد وحدهالعدم على غري مثال سابق هو الذي ي

هذا يدل على و؛ (1)متصرف فيه مربوٌب ألن كل من سواه تعاىل وتقدس خملوٌق

 أن منهو: املعبود(  بقوله )والربمل  يقصد  -رمحه اهلل تعاىل-املصنف أن 

ن ُيعبد؛ ألنه بعد د أن الرب هو املستحق ألَصمعاني )الرب(: املعبود، وإمنا َق

خلالق ا»:  -تعاىل محه اهللر -ابن كثري  قول َراآلية من سورة البقرة ذَك أن ساق

هو املستحق أن  تقدير الكالم: والربو، (2)«ذه األشياء هو املستحق للعبادةهل

﴿ :له تعاىليكون معبودًا لألمر بالعبادة يف قو     ﴾  مع ذكر املوجب 

﴿ :ذكور يف قوله تعاىللالستحقاق وهو التفرد بالربوبية امل          

   ﴾ األلوهية، كما بينه لربوبية يستلزم اإلقرار بإىل متام اآلية؛ فإن اإلقرار با

 .(4) سري"ثري يف معنى كالمه يف "التفكاملصنف فيما نقله عن ابن 

* * * * * 
 

                                                           

 .«واخلضوع ال أنت حق للعبادةفهو املستخلقنا من الطني،  فاطرنا وخالقنا الذي أنشأنا من العدم، املبتدئ

 (.24فوزان )( حصول املأمول بشرح ثالثة األصول، عبداهلل ال1)

 (.15فوزان )( حصول املأمول بشرح ثالثة األصول، عبداهلل ال2)

 (.21)لعصيمي ( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا4)



 

 

 

 
اِم، َواإِلمَياِن، اإِلْل :ِسْثُ   ِبَها؛ِعَباَدِة الَِّتي َأَسَر اهللَوَأْنَواُع اْل: ) قال املصنف

  .(َواإِلْحَساِن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرع  :ن املصنف وجوب إفراد اهلل تعاىل بالعبادة، وذكر األدلة على ذلكملا بيَّ

مر )العبادة اليت أ أصناف: أي ،()وأنواعفقال:  ،أنواع العبادةشيء من يف بيان 
 ،(حسانواإل ،واإلميان ،اإلسالم :)مثل جدًا كثريٌة م بهاُهَدوتعبَّ ،َهباَدِع( اهلل بها

، لذلك بدأ وهي أصول العبادات ،كله الدين مراتب تشملوهذه الثالثة 
 .(1) املصنف بها

  ــــــــــ

 هوجل وعال ن اهلل أ: معرفة العبد ربه: بيَّن املصنف يف األصل األول، وهو

لرب عز وجل، وذكر الدليل املرشد إىل معرفة ان ثم بيَّ ؛ن دليلهالرب، وبيَّ

ب إفراده سبحانه انتقل ليبني وجوثم جل، اآليات الدالة على ربوبية اهلل عز و

 رقرَّ؛ وملا ن سواهوحده دو تحق للعبادةوتعاىل بالعبادة، وأن الرب هو املس

حقاقه هلا مبا له من جوب عبادة اهلل علينا، واستو -تعاىل رمحه اهلل–املصنف 

ع وكان من املتوق ،نواعهايقة العبادة باإلرشاد إىل أيبني حقهنا الربوبية: شَرَع 

دين اإلسالم(؛ ألنها  )معرفة :ألصل الثانيأن يذكر املصنف أنواع العبادة يقت ا

لتقرب إليه، وهذه ايأت النفوس لعبادة اهلل وجزء منه، ولكنه قدمها هنا ملاَّ ته

كان من ؛ ف(2)أخريهت لقبول أمٍر فال ينبغي تطريقة تربوية؛ ألن النفوس إذا تهيأ

                                                           

ألصول، (؛ وحصول املأمول بشرح ثالثة ا43م )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاس1)

(؛ وشرح ثالثة 11. عبداحملسن القاسم )(؛ وتيسري الوصول شرح ثالثة األصول، د15عبداهلل الفوزان )

 (.15خ )آل الشي عبدالعزيز (؛ وشرح ثالثة األصول، صاحل بن54األصول، حممد بن صاحل العثيمني )

 (.1/441الرمحن الشمسان )( تنبيه العقول إىل كنوز ثالثة األصول، د. عبد2)

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

عل تفاع العبادة اليت ذكر أنوأن ُت -لعبادةبعد ذكر استحقاق الرب ل-املناسب 

ن عرف أفرادًا من العبادة ألن م ؛هلل جل وعال بهاعبد اُيو ،هلذا الرب املعبود

اًل إمجا بها املأموردة نواع العبايف بيان أ وهلذا شرع املصنفعرف حقيقتها؛ 

الدعاء ا يف ميان واإلحسان، وتفصيلهوتفصياًل، فإمجاهلا يف اإلسالم واإل

-تعاىل رمحه اهلل– الق.. إىل آخر ما ذكر، ف. اخلوف والرجاء والتوكل والرغبةو
، (واإلحسان ،اإلميانو ،اإلسالم :مثل ؛هاوأنواع العبادة اليت أمر اهلل ب: )

إلسالم واإلميان ات: ا، فأصول العبادبدأ يف ذكر العبادات بذكر أصوهلاف

كل ولعبادة، راتب الدين، وأهم أنواع اهذه الثالثة: أعلى موواإلحسان، 

 :اإلسالمف، (1)ملصنففلذلك بدأ بها ا ،الثةالعبادات ترجع إىل هذه األنواع الث

م هلل به من أعمال اإلسالا مرلظاهرة؛ فكل ما َأاجع إليه عبادات اجلوارح تر

 ه عبادات القلبيرجع إلي :واإلميان ؛عبادة: من صالة وصوم وغري ذلك

اآلخر واإلميان اليوم اهلل ومالئكته وكتبه ورسله وكاإلميان ب ؛بأعماله الباطنة

علق بالقلوب وما يت ،والرجاء ،واحملبة ،ف، وكذلك اخلوبالقدر خريه وشره

أعلى أنواع ، وقلبيةهو منتهى العبادة ال :سانواإلح ؛داخل يف العبادةكله 

 وهي أصوله، ،اتب الثالث هي مراتب الديناملر ، فهذهالعبادة وأعظمها

  .(2)  األصل الثانييف -تعاىلرمحه اهلل - فصنوسيأتي شرحها يف كالم امل

* * * * * 
  . (دَُّعاءال :َوِسْنُه):  قال املصنف

                                                           

 (.43م )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاس1)

د بن عبداهلل املصلح (، وشرح األصول الثالثة، د. خال33( ينظر: شرح ثالثة األصول، عبدالعزيز ابن باز )2)

(23.) 



 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
وإنزال احلوائج  ،(الدعاء(: أي: من أنواع العبادات اليت أمر اهلل بها )ومنه)

 .(1) به سبحانه وتعاىل
  ــــــــــ

و أ ( يرجع إىل أمِر)ومنه :الضمري يف قوله :(ومنه) :قول املصنف يرمحه اهلل

 العبادة اليت أمر اهلل بهومن أمر العبادة، ومن نوع ا :فيكون املعنى ،العبادة نوِع

ادة اليت تتعلق بادة، أي: ومن فعل العب، وقيل: الضمري راجع إىل فعل الع(2)

لى العبادة، وهي الضمري يعود ع» قيل:و ؛(4) باإلسالم واإلميان واإلحسان

، (ومنها) :لفظةال بيصويكون تع؛ فممؤنث، أو يعود على األنواع، وهي مج

ل والرغبة لرجاء والتوكاخلوف واأي: ومن العبادات الكثرية: الدعاء و

  .(3)«)ومنه( خطأ مطبعي :كون لفظةتو؛ اخل ..والرهبة

لعبادة مبعنى: الذل ر اَباعَت هفيه أنو: (الدعاء :ومنه: )قال املصنف

العبادة يف كالمه ن نى: السمؤال والطلب؛ ولذا فإر الدعاء مبعَبواخلضوع، واعَت

هو املناسب  -رمحه اهلل تعاىل- صنفملأعم من الدعاء، وهذا االعتبار من ا

املعنى اخلاص  املصنف يقصد بالدعاء هناألفهام من خياطبهم بهذه الرسالة، ف

نواع العبادة )ومنه الدعاء( أي: ومن أ السمؤال والطلب، فقوله:: له، وهو

                                                           

 (.12سن القاسم )الوصول شرح ثالثة األصول، د. عبداحمل( تيسري 1)

ثة األصول، د. (؛ وتنبيه العقول إىل كنوز ثال34ي )( ينظر: شرح األصول الثالثة، عبدالعزيز الراجح2)

 (.1/434عبدالرمحن الشمسان )

العلم ج مهمات احل بن عبداهلل العصيمي، برنامالشرح الصوتي: )تعليقات على ثالثة األصول(، ص (4)

 هـ.1342السابع باملسجد النبوي 

 (.54( شرح ثالثة األصول، د. حممد أمان اجلامي )3)

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

 –تعاىل رمحه اهلل– صنفوقد ذكر امل، (1) دعاء املسألة؛ ألنه متضمن للعبادة

فهو أكثر وأعظم ما يقع  ،ر  الواقع من الناس فيهألن أكثر الش ؛الدعاء )أواًل(

من الشر  باهلل  لقرآن العظيم يف التحذيرمن أنواع الشر ، ومن استقرأ آيات ا

دعاء اهلل وحده  ن الشر  يف الدعاء؛ وألنتعاىل، وجد أن أكثرها يف التحذير م

عبد ما ال جيتمع يف جيتمع فيه من أنواع الت و أعظم وأهم أنواع العبادة، فإنهه

تدعي حضور القلب وجه القلب إىل اهلل، فيسغريه، فهو من العبادات القلبية، لت

بة فيما عنده، والرهبة غوالتوكل، والر ،اءوعبادة اهلل بالتوجه والقصد، والرج

ي عبادة اللسان من ة، فهو يستدعاللساني وهو كذلك من العبادات ؛من عذابه

االبتهال، س، والطلب، واملسألة، واللهج بالتمجيد، والتحميد، والتقدي

، (2) هلل تعاىلسار واالستكانة بني يدي اوالتضرع؛ وفيه عبادة البدن، باالنك

   معنيان: وللدعاء شرعًا

 وهو: ما مل، ذللشرع املقرتن باحلب والا : وهو امتثال خطابأحدهما عام

، ويسمى دعاء ةفيشمل مجيع أفراد العباد ،يكن فيه صيغة سمؤال وال طلب

ألن  ؛ومسيت العبادة دعاء ،نوع من أنواع العبادة  بأي، وهو دعاء اهللالعبادة

تعبد به اإلنسان بادة معنى الطلب، فكل عمل ي، ففي العللثواب العبد طالٌب

ء فدعا، ينجو من نارهو اهلل؛ ليدخل جنته،ا يقصد من ورائه طلب رضفإنه لربه 

 ،التعبدات نواعا اإلنسان هلل عز وجل من أكل عبادة يتقرب بههو  :العبادة

                                                           

 (.33( شرح ثالثة األصول، عبداهلل بن سعد أباحسني )1)

توزيع، ط. (، دار العاصمة للنشر وال12، 12بو زيد )( ينظر: تصحيح الدعاء، تأليف: بكر بن عبداهلل أ2)

 هــ.1312األوىل: 



 

 

 

 
لك؛ أو تكون صالة والصيام واحلج وحنو ذبالعمل باجلوارح: كالإما تكون و

ماله بصفات ك لى اهلل تعاىلع ثين العبُدوهو: أن ُي ،بالذكر باللسان دون السمؤال

مد هلل كثريًا، سبحان قول: ال إله إال اهلل، احلي كأن؛ ونعوت عظمته وجالله

 :أي ؛تعبدًا هلل تعاىل تعاىل بهذه الكلمات وحنوها ثنى على اهللفُي ،اهلل العظيم

  عاىل يف التماس حاجته.طلبًا لثوابه أو توساًل إىل اهلل ت

مه، أو دفع به حصول ما ينفعه ودوا: وهو طلب العبد من رواآلخر خاص

وهو  ،(1) املسألةلب والطويسمى دعاء ريح، وهو الطلب الص، ما يضره ورفعه

فالن؛ يعين يل: دعا اء، فإذا قــمية الدعالذي يغلب عند عامة املسلمني يف تس

نه يتضمن لنوع من الدعاء عبادة؛ ألوصار هذا ا، -جل وعال-سأل ربه 

ن يقول: ربي اغفر لي، كأاالنكسار بني يديه، واالفتقار إىل اهلل تعاىل، 

إليه واعتقاد  اللجوءكذلك يتضمن ووارمحين، وارزقين، وعافين، وهكذا؛ 

 ،وسعة جوده وفضله ،وعظم غناه ،ه وبصرهإلحاطة مسع ؛أنه يقضي احلاجة

  وكمال قدرته.

قة بني دعاء املسألة، م أنه ال انفكا  يف احلقير احملقون من أهل العلوقد قرَّ

اء العبادة مستلزم دعألة متضمن لدعاء العبادة، وألن دعاء املسودعاء العبادة؛ 

جل -؛ أن اهلل ادةاملسألة يتضمن دعاء العب وجه كون دعاءو ،لدعاء املسألة

أخلص فإنه يكون قد  ،دعا السائل ربهذا حيب من عباده أن يسألوه، فإ -وعال

دة؛ ألن لعبافدعاء املسألة متضمن ل سمؤاله هلل، وذلك من أفضل العبادات،

مستلزم لدعاء  ودعاء العبادة، يتذللالداعي يرغب إىل املدعو وخيضع له و

                                                           

 (.22بداهلل العصيمي )تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن ع ( ينظر:1)



 

 

 

 

مسألة، وهذا  دعاء شيئا: فهو داع -جل وعال-؛ يعين: أن من سأل اهلل املسألة

واملصلي واملتقرب  ،بهوالتالي لكتا تعاىل، الذاكر هللف، متضمن لعبادة اهلل

يعين: أن من ، عابدًا يف املعنى، فيكون داعيًا وحنوه، طالب من اهللبالنسك 

ون فيك ،اهلل الثواب اهلل القبول، ويسأل ألصلى، فيلزم من إنشائه الصالة أن يس

؛ (1) دعاء املسألة، ودعاء العبادة مستلزما لدعاء املسألة متضمنا لدعاء العبادة

ا أهل يورده آن، ويف فهم احلجج اليتوهذا التقسيم: مهم يف فهم حجج القر

اليت فيها  ن اآلياتعني إىل الشر : أنهم يمؤولوالدا العلم؛ ألنه قد حصل من

، ولكنهم أنكروا أن بادةعدعاء الهم ال ينكرون فالعبادة، بدعاء دعاء ذكر ال

ال نسجد له، حنن ال نصلي للمقبور، و يكون دعاء املسألة عبادة، ويقولون:

ملسألة، ودعاء العبادة، أنه ال انفكا  بني دعاء ا واجلواب:، كن نسأله سمؤااًللو

التضمن واللزوم  ومعلوم أن دالالت لزوم،هو ذا : إما بالتضمن أو بال فهذا

قال شيخ ، (2)، وجاءت يف السنةدالالت لغوية واضحة جاءت يف القرآن

ن إن املعبود ال بد أ»ى: موضحًا هذا املعن -تعاىل رمحه اهلل-اإلسالم ابن تيمية 

دعى خوفًا وُي ،ةعى للنفع والضر دعاء مسألديكون مالكًا للنفع والضر، فهو ُي

دعاء عبادة مستلزم  أن النوعني متالزمان، فكل َمِلفُع العبادة، ورجاء دعاء

                                                           

هاج، (، الناشر: دار املن134-122بدالعزيز آل الشيخ )( ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد، صاحل بن ع1)

 هـــ.1341ط. الرابعة: 

ن حممد ب(، يققيق وعناية: عادل 1/542الشيخ ) ( ينظر: شرح فتح اجمليد، صاحل بن عبدالعزيز آل2)

نيمان األصول، عبداهلل الغ هــ؛ واحملصول من شرح ثالثة1345رفاعي، الناشر: مكتبة دار احلجار، ط. 

(22.) 



 

 

 

 
 على هذا فقولهدعاء العبادة، وــمن للدعاء املسألة، وكل دعاء مسألة متض

﴾           ﴿: تعاىل
يتناول  (1)

يبه ثيه إذا سألين، وقيل: ُأعطسرت اآلية؛ قيل: ُأمنها ُف نوعي الدعاء، وبكلٍّ

ملشرت  يف س هذا من استعمال اللفظ اإذا عبدني، والقوالن متالزمان، ولي

ل هذا استعماله يف ب  حقيقته وجمازه،معنييه كليهما، أو استعمال اللفظ يف

لنفع، وقل ما فتأمله فإنه موضوع عظيم ا ،قيقته املتضمنة لألمرين مجيعًاح

 «هي من هذا القبيلدالة على معنيني فصاعدًا، ف له، وأكثر آيات القرآن ُنَطُيْف

(2).  

* * * * * 
 

                                                           

  [.131سورة البقرة، اآلية ]( 1)

 (. 11-15/14( جمموع الفتاوى )2)



 

 

 

 

رَّْهَبُة، َوالرَّْغَبُة، َوال ،لمُ َوالتََّو، َوالرََّجاُء ،َواْلَخْوُف):  قال املصــــــــــــــــنف

بح، والِ تعاذة، وااللـتغاَة، اَبُة، َوااللــِْتَعاَنُة، وااللـ َواْلُخشـُوُع، َواْلَخشـَْيُة، َواإِلنَ  

 . (والنِر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعال، ( منه جل اخلوفمر اهلل بها: )( من أنواع العبادات أيضًا اليت َأو)
 (والرغبة( وتفويض األمور إليه، )والتوكل( والطمع مبا عند اهلل، )والرجاء)

( منه، واخلشية( هلل، )واخلشوع( منه جل وعال، )والرهبة) ،فيما عند اهلل
 (واالستعاذة( به سبحانه، )واالستعانة( إىل اهلل، والرجوع إليه، )واإلنابة)

 ( كذلكو، )( له وحدهوالذبح)( به جل وعال، واالستغاثةباللجوء إليه، )
  .(1)جل جالله وحده إال له ال يكون ( النذر)
  ــــــــــ

وأن منها:  ،يف تفصيل أنواع العبادة -رمحه اهلل تعاىل-شرع املصنف 

، فذكر جلوارحقوال اللسانية، وأعمال ااالعتقادات واألعمال القلبية، واأل

وذكر هنا  ،بالدعاءفيما سبق ها ، ابتدأتعاىل إىل اهلل بها أربعة عشر عبادة ُيتقرب

بية وهو األكثر منها ما هو عبادات قلواع نهذه األومجلة من العبادات، 

؛ ومنها ما هو شيةبة والرهبة واخلوالرغ : كاخلوف والرجاء والتوكلغالبوال

محه ر-ل فمثَّ، كالدعاء :ما هو عبادات قولية ؛ ومنهارفعلية: كالنذعبادات 

إن شاء وسيأتي ، (2) لقلبيةاو والفعلية،قولية، جلميع العبادات: ال -اهلل تعاىل

    .(4)ملصنفها عند ذكر أدلتها يف كالم االكالم علي تفصيل اهلل تعاىل

                                                           

 (.12ن القاسم )( تيسري الوصول شرح ثالثة األصول، د. عبداحملس1)

دالرمحن (؛ وشرح األصول الثالثة، عب22عبداهلل املصلح ) الثالثة، د. خالد بن( ينظر: شرح األصول 2)

 (.21داهلل العصيمي )(؛ وتعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عب12الربا  )

 .(224)( ينظر: ص4)

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
ُللمَها هلِل  ،ي َأَسَر اهلل ِبَهااْلِعَباَدِة الَِّتنواع أوغري ذلك سن ):  قال املصنف

  .(تعاىل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فكل ما  ،(بها هللا أمر اليت) املتنوعة، كثريةال وغري ذلك من أنواع العبادة()

ادة؛ فإنه عب سواء كان أمَر وجوٍب أو أمر استحباب ،رسولهأمر به مر اهلل به وَأ
 كلها هلل)فــ ،، وحسن اخللٌوإكرام الضيف ،كربِّ الوالدين، وصلة األرحام

ال  ،وغريه، فهي هلل وحده ال شريك له كرأنواع العبادة مما ُذ مجيعأي:  ،(تعاىل
نيب مرسل، فضاًل ليصلح منها شيء لغري اهلل عز وجل، ال مللك مقرب، وال 

  .(1)ن جيعل ملخلوق مربوب منها شيئًاعن غريهما، وال أضل وال أظلم مم

  ــــــــــ

ع العبادات يف كر الضابط الذي ينتظم مجياملصنف أمثلة للعبادة، ثم ذذكر 

 ،عند العلماءلعبادة ا ، ففيه إشارة إىل بعض حدود(اليت أمر اهلل بها) :قوله

حملبة ، فإذا انضاف إليها ا(2) الذلو أصل العبادة يف اللغة هي: اخلضوعو

 والعبادة» :-محه اهلل ر - يقول ابن تيمية .(4)واالنقياد صارت عبادة شرعية

قد وطئته األقدام،  ريق معبد، إذا كان مذلاًلمعناها الذل أيضًا، يقال: ط ُلأْص

تضمن غاية ى الذل ومعنى احلب، فهي تلكن العبادة املأمور بها تتضمن معن

 .(3) «الذل هلل بغاية احملبة له

                                                           

ألصول، (؛ وحصول املأمول بشرح ثالثة ا43م )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاس1)

 (.12. عبداحملسن القاسم )(؛ وتيسري الوصول شرح ثالثة األصول، د22الفوزان )عبداهلل 

 (.1/322( الصحاح، للجوهري )2)

 (.1/52) ( شرح فتح اجمليد، صاحل بن عبدالعزيز آل الشيخ4)

 (.154/ 14( رسالة العبودية مطبوعة ضمن جمموع الفتاوى )3)

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

  وعبادة اهلل هلا معنيان يف الشرع:

 .(1)ضوع لشرع املقرتن باحلب واخل: وهو امتثال خطاب اأحدهما عام

 .(2): وهو التوحيدوالثاني خاص

 :منها ام يف الشرع بعدة تعريفات،عوقد ُعرِّفت العبادة مبعناها ال

. وهذا هو (4)ا اْقِتَضاء َعْقِليَلاِرع من غري اطراد عريف والشَّ : َما َأمر ِبِهاألول

يء الذي ُأمر به لعلماء، ومعنى ذلك: أن الشاالتعريف املشهور عند كثري من 

َد به عرف، يسمى ر به، ومن غري أن َيطَِّرمن غري أن يقتضي العقل اجملرد األم

منا تثبت بالعقل وال بالعرف، وإ ألن العبادة توقيفية ال تثبت ؛(3)عبادة

                                                           

 لعبادة دون الذل ألمرين: وُعبِّر )باخلضوع( يف بيان املعنى العام ل»( 1)

ل( فهو كوني قدري ال ديين ضوع( مما يعبد اهلل به خبالف )الذ: اقتفاء اخلطاب الشرعي؛ ألن )اخلأحدهما     

إذا قضى اهلل )ديث هو أنه: ا يقال: اخضعوا هلل، والدليل يف احللو هلل، وإمنشرعي، فال يقال حينئذ: ُذ

حيح البخاري. وأفعال املالئكة ، وهو يف ص(حتها خضعانًا لقولهبأجناألمر من السماء ضربت املالئكة 

فإنه ال يكون إال  خلضوع شرعيًا وكونيًا خبالف الذلدينية شرعية وليست كونية قدرية. وحينئذ يكون ا

لبيهقي بسند صحيح لمخاطبني باألمر والنهي ما روى اكونيًا قدريًا، والدليل على كون اخلضوع عبادة ل

. فهذا خرب عن عبادة ُيتقرَّب (ونمؤمن بك وخنضع لك) ان يقول:أنه ك الكربى يف قنوت عمر  يف السنن

 ي كوني. ىل اهلل، خبالف الذل فإنه أمر قدربها إىل اهلل عز وجل، فاخلضوع عبادة ُتقرُّب إ

م مجاعة من ا جرى يف كالال الذي هو حقيقة العبادة؛ وعليه فم: أن قلب الذليل فارغ من اإلقبواآلخر      

 . «جل ما ُذكرظر، وإمنا جتمع اخلضوع واحملبة؛ ألأهل العلم: أن العبادة جتمع الذل واحملبة فيه ن

 (.22اهلل العصيمي )تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبد      

 ( املصدر السابق.2)

ن (، يققيق: د. عبد الرمح2/1441ليمان املرداوي )( التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه، علي بن س4)

الرياض، ط. األوىل:  السعودية/-شر: مكتبة الرشد اجلربين، د. عوض القرني، د. أمحد السراح، النا

 هـ.1321

 (.11يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش3)



 

 

 

 
 ف املطرد عندن غري أن يدل عليه العر، فالعبادة: ما أمر به الشارع م(1)بالشرع

 عقل.الناس، ومن غري أن يكون دل عليه ال

 اسم جامع لكل ما حيبه»ا: بأنه –تعاىل رمحه اهلل-: عرفها ابن تيمية الثاني

 .(2) «نة والظاهرةقوال واألعمال الباطاهلل من األ

عمال اليت حيبها اهلل العبادات هي: األقوال واأل أن أنواعمن التعريف ويتبني 

ها عنها بأن اهلل جل وعال حيب َبرًاًا بها، أو ُمْخمأمورويرضاها، وهي: ما كان 

فرد من أفراد  رفت به العبادة، فكلوهذا التعريف من أمشل ما ُع، (4) ويرضاها

 . (3)فيه العبادة داخل 

، (5)«جياب أو استحبابا أمر اهلل به ورسوله أمر إكل م» :أن العبادة: الثالث

، فهذا الفعل لكوُرتب الثواب على ذشرع، لفإذا كان الشيء ُطلب فعله يف ا

مع بني هذا األحسن أن جي، و(2()1)به اهلل ويرضاهاملأمور به يعد عبادة؛ ألنه مما حي

                                                           

 (124فوزان )ول الثالثة، د. صاحل بن فوزان ال( شرح األص1)

 (.132/ 14( رسالة العبودية ضمن جمموع الفتاوى )2)

 (.12يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش4)

 (.43( حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاسم )3)

لرمحن أبابطني بن عبد األيف: عبد اهلل ( تأسيس التقديس يف كشف تلبيس داود بن جرجيس، ت5)

األوىل:  م، الناشر: ممؤسسة الرسالة، ط.(، يققيق: عبد السالم بن برجس العبد الكري1/141)

 هـ.1322

 عي.(، يققيق: عادل بن حممد رفا1/52الشيخ ) ( ينظر: شرح فتح اجمليد، صاحل بن عبدالعزيز آل1)

علم إال من الشارع، فهو ُيعلم إال من الشارع، وكل فعل ال ُي الوضوء عبادة؛ ألنه ال»( قال ابن تيمية: 2)

. «وضئ بتكفري خطاياهاملت ما وعد عليه النيب عبادة، كالصالة والصوم؛ وألنه مستلزم للثواب ك

 بنامحن (، مجعه: حممد بن عبد الر4/22بن تيمية )ينظر: املستدر  على جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ا

 هـ.1313قاسم، ط. األوىل: 



 

 

 

 

اسم جامع لكل »: ة، ليكون تعريف العبادبادةالسابق للعالتعريف والتعريف 

؛ «لواجبة واملستحبةاألعمال الباطنة والظاهرة ما حيبه اهلل ويرضاه من األقوال وا

ملستحبات على الواجبات، بل حتى ا حتى يتضح أن العبادات ال تقتصر فقط

 . (1) داخلة يف مسمى العبادة

فكل ما يرضاه  ،(2)عبادة تلتقي، وال ختتلفوهذه األقوال الثالثة يف تعريف ال

، ادةفهو عب ،اًل أو تركًاثوابه فع ، وكل ما يرجىركهاهلل من قول أو عمل أو ت

، روهات تركًااًل، واحملرمات واملكعفيدخل يف هذا الواجبات واملستحبات ف

ايته، وكمال مال احلب هلل تعاىل ونهفالعبادة تشمل الدين كله، وتتضمن ك

 . (4) اخلضوع هلل سبحانه ونهايته

ه من الشارع، أو أنه مأمور بو عمل ثبت : أن كل قول أويتحصل مما سبق

مر ثبت النهي فهو عبادة وقربة، وكل أ مدحه الشارع أو أثنى على من قام به

البعد و النتهاء عنه وتركهفِإن ا ،م من قام بهعنه من الشارع، أو ذمه الشارع أو ذ

ميان توحيد وإ :مجيع ذلك هي يفجل وعال اهلل  طاعُةو .وقربة ،عنه عبادة أيضًا

ه لغري اهلل شر  رد من أفرادنه أو فوعبادة واخالص، وصرفه أو صرف نوع م

و اليت موردها ، القلبية أو اللسانية، أفالعبادة الظاهرة أو الباطنة، (3)وكفر

                                                           

 (.22صلح )( شرح األصول الثالثة، د. خالد بن عبداهلل امل1)

 عي.(، يققيق: عادل بن حممد رفا1/14الشيخ ) ( ينظر: شرح فتح اجمليد، صاحل بن عبدالعزيز آل2)

 (.245بو زيد )( ينظر: تصحيح الدعاء، تأليف: بكر بن عبداهلل أ4)

احل بن عبد اهلل العبود ثرها يف العامل اإلسالمي، املمؤلف: صهاب السلفية وأ( عقيدة حممد بن عبد الو3)

(1/131.) 



 

 

 

 
غري اهلل فقد توّجه ؛ فمن صرف شيئا منها لعالح إال هلل جل واجلوارح، ال تصل

عال، إذا أقر العبد بأن اره بأن معبوده هو اهلل جل وربالعبادة لغري اهلل منافيا إلق

  ﴿ : جل وعالمنافياً ملا قال اهللد ؟ ومن معبو :من ربك؟ يعين :قوله

   ﴾
وجه بشيء فإنه إذا ت ؛واهه دون ما سوي: وحدأ؛ (1)

لغري اهلل، وذلك هو  بالعبادة ان متوجهًامن هذه األنواع لغري اهلل جل وعال ك

 .(2) الشر 

* * * * * 
 

                                                           

 .[21، اآلية ]البقرةسورة ( 1)

 (.12يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش2)



 

 

 

 

      ﴿ ْوُلُه َتَعاَلى:َوالدَِّليُ  َق):  قال املصنف

 ﴾) (1).  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ال يصلح منها شيء لغري ،ىلكلها هلل تعا ،مما ُذكر وغريه ومجيع أنواع العبادة

 :وجوب إفراد اهلل تعاىل بالعبادةالدليل على ، أي: ( على ذلكوالدليل) ،اهلل
 ﴿ :)قوله تعاىل   ﴾)،  أي: أماكن الصلوات أو أعضاء السجود كلها

﴿) ،ال ألحد سواهللعبادة فيها،  استحقاقًاو خلقًاو ملكًا (﴾﴿)ملك     ﴾) 
﴿) ،، وال ُتشركوا يف األرضال دعاء عبادة وال دعاء مسألة    ﴾)  كائنًا

 . (2) بالعبادةمن كان، فإن األرض مجيعها ملك هلل وحده، فأفردوه فيها 
  ــــــــــ

، ةعبادالميع أنواع ى وجوب إفراد اهلل تعاىل جباآلية علاستدل املصنف بهذه 

 فسريان: ، واملشهور فيها ت(4)مة )املساجد(سبق ذكر أقوال أهل التفسري يف كلو

بادة نيت لعأنها إمنا ُب يت لعبادة اهلل، فاملعنى:ن: أنها املواضع اليت ُبأحدهما

 .ه، فال تعبدوا فيها غرياهلل وحده

ه الوج :ه عليها، وهيقها اهلل للعبد لُيسَجد ل: أنها األعضاء اليت خلوالثاني

 ) :املعنينيتشتمل  ةسجد بها لغريه، واآليواليدان والركبتان والقدمان، فال ي

﴿ ﴾)، عز -ود كلها هلل وأعضاء السج، لى فيهاصأي: البقاع اليت ُي

                                                           

 .[13 ، اآلية ]اجلـنسورة ( 1)
شرح ثالثة وينظر: حصول املأمول ب(؛ 12ن القاسم )( تيسري الوصول شرح ثالثة األصول، د. عبداحملس2)

 (.22األصول، عبداهلل الفوزان )

  (.143)( ينظر: ص4)

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
دعاء  ال دعاء عبادة وال ،يف هذه املساجد (﴾    ﴿) ،-وجل

بل  ،لشر  ودعوة غري اهللساجد وهذه البقاع حملاا لجتعلوا هذه املفال : مسألة، أي

ون يك ال، فألنها هلل عز وجل ؛واملعاصيوالبدع شر  الطهر املساجد عن جيب أن ُت

كون فيها دعاء لغري فال يكون فيها قبور، وال ي ،فيها إال ما يرضي اهلل عز وجل

سجود لغري اهلل التستخدموا أعضاءكم بال و ؛اهلل، وال يكون فيها بدع وحمدثات

فيجب أن ُيشكر  ن اهلل وهبها لكم، فهي له،م ؛ ألن األعضاء نعمٌةعز وجل

ساجد تعم ململقصود أن ااف، (1)ا بها معه أحدًا وأن يتعبد بها، فال تعبدو ،عليها

سجد مبواضع سجود  ت وأفعال العبادة: فال ،موضع السجود، ومواطن العبادة

  فإن السجود لغري اهلل شر ؛اعالً ذلك لغري اهلل تعاىلف –بيوت العبادة–يف املساجد 

 .(2)أكرب خمرج من ملة اإلسالم

 ، من جهتني: العبادةباهلل جل جوب إفراد ووجه الداللة من اآلية على و

 ﴿ : أن اهلل جل وعال قال:األوىل   ﴾،  وهي -وكون املساجد

اىل بالعبادة وأال يدعى عيقتضي إفراده ت ؛ك لههلل وحده ال شري -حمال العبادة

 .(4)معه أحد

 ﴿: تعاىلقوله  :الثانية        ﴾وكلمة ،: ﴿ ﴾ ءت نكرة جا

النفي، أو  لنكرات إذا أتت يف سياقيف سياق النهي، فتعم كل أحد؛ ألن ا

، أي: ال ى اهلل أحدام، فإنها تُعم، فكل ما سواالستفه النهي، أو الشرط، أو

                                                           

صول، عبداهلل (؛ واحملصول من شرح ثالثة األ45م )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاس1)

 (.22اهلل الفوزان )(؛ وحصول املأمول بشرح ثالثة األصول، عبد23الغنيمان )

 (.53لقصري)املسئول عن ثالثة األصول، عبداهلل ا( إفادة 2)

 (. 3/454مد األمني الشنقيطي )حمل ( أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن،4)



 

 

 

 

مجادًا وال غري وال  شجرًا وال حجرًا وال جنًا تدع ملكًا وال نبيًا وال وليًا وال

 ؛العبادة كلها هلل وحده أن  معه، دليل علىن دعوة غري اهللــالنهي عو، (1)ذلك

 فكأن دة اهلل وحده؛م األمر مبقابله، وهو عباألن النهي عن عبادة غري اهلل يستلز

  . (2)هلل وحدهع اهلل أحدًا؛ بل اعبدوا انسق اآلية يف سياقها: فال تعبدوا م

ع م ال تعبدوا؛ يعين: عاء العبادة ودعاء املسألةيشمل دة النهي يف هذه اآليو

لى وجوب إفراد اهلل جل هلل أحدًا، فهذه اآلية دليل عمع ا وال تسألوااهلل أحدًا، 

لدعاء املسألة، وكل  ؛ ألن كل دعاء عبادة مستلزم(4)وعال جبميع أنواع العبادة 

إذا البعض قوله بهذا التحقيق يندفع ما يودعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة؛ 

ء له، قالوا: املراد رآن من األمر بإخالص الدعااحُتج عليهم مبا ذَكَر اهلل يف الق

 ﴿عاىل: به العبادة، فيقولون يف مثل قوله ت             ﴾ :

ن يدخل ال ينفي أهذا لعبادة، فدعاء ا وإن أريد بهتى حقال هلم: ، فُي(ال تعبدوا)

سألة، كما أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء امل دعاء املسألة يف العبادة؛ ألن دعاء

ة خبصوصه من القرآن و مل يرد يف دعاء املسألاملسألة متضمن لدعاء العبادة، هذا ل

 غرييف   يف القرآنعبادة، فكيف وقد ذكره اهللإال اآليات اليت ُذكر فيها دعاء ال

                                                           

. صاحل (؛ وشرح األصول الثالثة، د21اهلل الراجحي )( ينظر: شرح األصول الثالثة، عبدالعزيز بن عبد1)

 (.41ن عبدالعزيز آل الشيخ )احل ب(؛ وشرح ثالثة األصول، ص52بن فوزان الفوزان )

 (.23، 2لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا2)

. خالد بن (؛ وشرح األصول الثالثة، د24ل الشيخ )( ينظر: شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آ4)

 (.44عبداهلل املصلح )



 

 

 

 
  .(1)موضع

﴿: جل وعال قولهو                ﴾ ،تدالل يصح االس

فإن اهلل جل وعال جعل  ؛لغري اهلل تعاىلها على عدم جواز صرفبه ألي عبادة 

 ب أن يكون لههم منه أن ما يكون فيها جيأماكن العبادة مستحقًة له، وهذا يف

﴿ قوله:ذلك ب ، ولذا أكدَّجل جالله        ﴾ ،لعبادة شري إىل اوُأ

﴿ جل وعال:يف هذه اآلية بقوله   ﴾ جلميع أنواع  ألن الدعاء يقع امسًا؛

دة  القرآن والسنة عن العبابِّر كثريًا يف خطاب الشرع يفُع؛ وإمنا العبادة تعظيمًا له

الدعاء هو ): ديثحلاكما صّح يف لعبادة الدعاء هو عمود ا؛ ألن بالدعاء

 .(4)(2)(العبادة

* * * * * 
 

                                                           

(، يققيق: 1/322) لشيخ سليمان بن عبداهلل آل الشيخل( تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد، 1)

 هــــ.1322ط. الثانية:  أسامة بن عطايا العتييب، الناشر: دار الصميعي،

اب (؛ والرتمذي، يف أبو4323(؛ وابن ماجة، باب فضل الدعاء )1322( أخرجه أبو داود، باب الدعاء )2)

عية، برقم ن حبان يف صحيحه، باب األدب(، وقال: )حديث حسن صحيح(؛ وأخرجه ا2212التفسري )

، ومل صحيح اإلسناد»(، وقال: 1322) (؛ وأخرجه احلاكم يف مستدركه، كتاب الدعاء،324)

 .«خيرجاه

 (.23لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا4)



 

 

 

 

ٌَ َل؛  اهللِلَغْيِر ْنَها َشْيًئاَفَمْن َصَرَف ِس):  قال املصنف  .(اِفٌرَفُهَو ُسْشِر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ت ركيت ُذالتوجه بشيء من أنواع تلك العبادات يعين من  (فمن صرف منها)

ية عز وجل، ولو أفرد بق( لغري اهلل) ،( يسريًاشيئًاأو غريها، ولو ) فيما سبٌ
 عبده ألن ؛(هو مشركف) :وأخلصها له فإنه ال ينفعه، بل ،العبادات هلل سبحانه

ليه اهلل عأوجب ( جلحوده ما كافر، وهو )، وجعله ندًا هلل يف عبادتهمع اهلل غريه
 .(1) من التوحيد

  ــــــــــ

كل معبود سوى  ادة حق هلل جل وعال، وأنهذا صلة ملا سبق بيانه من أن العب

د بعلظلم والطغيان؛ فوا بل هي بالباطلق، اهلل جل جالله فإن عبادته بغري احل

وردها اللسان والقلب أنواع العبادات اليت م -رمحه اهلل تعاىل-ذكر املصنف أن 

قال:  ،العبادةميع أنواع جوب إفراد اهلل تعاىل جبعلى ووذكر الدليل واجلوارح، 

نا عن لفظ ه لو ُعبِّرو، (2)( فهو مشر  كافرشيئًا لغري اهللمنها من صرف ف)

 ؛ ألمرين: وىللكان أ "اجلعل" بلفظ "الصرف"

﴾      ﴿ :اىلأنه الوارد يف قوله تع :أحدهما
(4) ،

 أن جتعل): والسالم ب أعظم، قال عليه الصالةذن: أي الئل: ملا ُسديثاحليف و

                                                           

ثة، األصول الثال(؛ وشرح 12داحملسن القاسم )( ينظر: تيسري الوصول شرح ثالثة األصول، د. عب1)

(؛ وإفادة املسئول 44بداهلل املصلح )(؛ وشرح األصول الثالثة، د. خالد بن ع24عبدالرمحن الربا  )

 (.53عن ثالثة األصول، عبداهلل القصري)

 (.24يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش2)

 .[22، اآلية ]البقرةسورة ( 4)

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
 .(1) (هلل ندًا وهو خلقك

والتأله وقصد  ،قبال القليبمعنى اإل : أن فعل )اجلعل( يتضمنوالثاني

جهه دون التزام هو موضوع لتحويل الشيء عن وف (الصرف)فعل أما  ؛القربة

 .(2)مقصود به يف احملول إليه

، والكفر املخرج من األكرب الشر  :: أي(فهو مشر  كافر): املصنف قولو

فها لغري اهلل ل يف مسمى العبادة، صْركل نوع من األنواع اليت تدخ؛ ف(4)امللة

ما الكفر الظاهر، كافر؛ إ صاحبه مشرٌ وجل وعال شر  أكرب خيرج من امللة، 

  .(3)وإما الكفر الظاهر والباطن معًا

 :؛ بينما الشر (5)السرت والتغطيةجلحود وايطلق على  :والكفر يف اللغة

 يعبد اهلل، ال د معه غريه، والكافرفاملشر  يعبد اهلل ويعب، (1)على التسوية ُيطلق

و يد؛ أما الكفر فهه التوحالشر  يقابلف عبد أحدًا،ال ييعبد غري اهلل، وقد وقد 

و أمساءه وصفاته أو وأنكر ذاته أو أفعاله أ فكل من جحد الرب، نقيض اإلميان

 ومن ساوىحدين؛ ل اإلميان فهو كافر كامللأنكر الرسالة أو أنكر أصاًل من أصو
                                                           

باب كون الشر   (؛ وأخرجه مسلم يف كتاب اإلميان،3322التفسري برقم )( أخرجه البخاري يف كتاب 1)

 (.132أقبح الذنوب، برقم )

 (.13لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا2)

لعزيز بن (؛ وشرح األصول الثالثة، عبدا45م )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاس4)

الثة (؛ وتيسري الوصول شرح ث55جلامي )(؛ وشرح ثالثة األصول، د. حممد أمان ا33عبداهلل الراجحي )

 (.12األصول، د. عبداحملسن القاسم )

 (.23يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش3)

(؛ والقاموس 1/154(؛ والصحاح، للجوهري )322( ينظر: معجم مقاييس اللغة، البن فارس )5)

 (.145ز آبادي )احمليط، للفريو

 (.1/332(؛ وأساس البالغة، للزخمشري )2/22( ينظر: لسان العرب، البن منظور )1)



 

 

 

 

األلوهية واألمساء ك جل وعال، ئص اهللبني اخلالق واملخلوق يف شيء من خصا

شر  يف شخص أو وقد جيتمع الكفر وال؛ يشمشركي قرك، فهو مشر  والصفات

 كفر جبحودهملكتاب فقد مجعوا بني الطائفة من وجه عام أو خاص كحال أهل ا

 وإذا ُأطلق أحد، لسالماالصالة وعيسى عليه  والشر  بعبادة، برسالة حممد 

          ﴿ ال تعاىل:ق دخل يف معناه اآلخر، اللفظني

        ﴾
    ﴿ ، وقال تعاىل:(1)

                

               ﴾
(2)، 

إذا و؛ مساه كفرًا ألوىلاآلية ا، ويف اآليةذه ى دعاءهم غري اهلل شركًا يف هفسمَّ

     ﴿اص، قال تعاىل: اقرتنا دل كل واحد منهما على معنى خ

      ﴾
 ؛عا افرتقاوإذا اجتم ،معافإذا افرتقا اجت، (4)

 لنار والعياذ باهلل.  سواء، فكالهما خملد يف اوأما يف اآلخرة فمآل الكافر واملشر
ريه، ها لغَفَرادته وَصكر شيئاً من حق اهلل وعبواملشر  يف احلقيقة كافر؛ ألنه أن

﴿ :قال تعاىل                                 

           ﴾
اهلل  ن، فبيَّ(3)

: قول املصنفف ،فكل شر  كفربد؛  جل وعال أنهم إذا أشركوا كفروا وال

                                                           

 .[112، اآلية ]املمؤمنونسورة ( 1)

 .[13، 14، اآليتان ]فاطرسورة ( 2)

 .[1، اآلية ]البينةسورة ( 4)

 .[43، 44، اآليتان ]الرومسورة ( 3)



 

 

 

 
ر قد يكون مشركا والكاف، مشر  كافرل : يدل على أن ك«كافرفهو مشر  »

 يعبد شيئًا، الذي ينكر وجود الرب وال أيضًا وقد ال يكون مشركًا، كامللحد

ل عنه كفر، ويقا ،أن الذبح لغري اهلل شر  :فليس كل كفر شرًكا، ومثال ذلك

هزأ بشيء من الدين ال يقال عنه شر ، ومن استو ،فكفر الرسول  أما سبُّ

 ذلك، بل استهزاؤه  ُيشر  مع اهلل أحداً يففهو كافر، وال ُيسمى مشركًا؛ ألنه مل

، ولكنه مل يمؤمن م وإمنا يعبد اهلل تعاىلكفر؛ واليهودي الذي ال يعبد األصنا

ر العلماء الكف من مشركًا؛ وهلذا قسَّيكون كافرًا، وإن مل يك مبحمد 

، عم من الشر أ الكفريكون ف ،(1) األقسام الشر  هذه ُدَحَأ أقسامًا مخسة، و

إن الكفر يكون بالشر  شر  فردٌ من أفراد الكفر؛ ف، فالداخل فيه والشر : نوٌع

رة، وُيفقد منه الكفر يوجد هذا فيه تاوبغريه، فالشر  يستلزم جعل شريك، و

 .(2) ري الشر وتارة يكفر العبد بغ ؛ تارة أخرى، فتارة يكفر العبد بالشر

كل مشر  لشرع، فكل كافر مشر ، ووقيل: الكفر والشر  مرتادفان يف ا

ه عبد هواه، ومن ؛ ألنوجه، فهو مشر  هما كافر ومشر  من، فكل منكافر

د َحلتوحيد وَجد اَحافر؛ ألنه َجعبد اهلوى والشيطان فهو مشر ، وهو ك

إذا كان يتعلق اجلحود فهذا خاص بالكفر، وباحلق، لكن إذا كان فعله يتعلق 

                                                           

(، 1/33سن )لتوحيد، حامد بن حممد بن حسني بن حم( ينظر: فتح اهلل احلميد اجمليد يف شرح كتاب ا1)

ثة هـ؛ واحملصول من شرح ثال1312ملمؤيد، ط. األوىل: يققيق: بكر بن عبد اهلل أبو زيد، الناشر: دار ا

 (. 12اسم )ن القل، د. عبداحملس(؛ وتيسري الوصول شرح ثالثة األصو23األصول، عبداهلل الغنيمان )

ج مهمات العلم احل بن عبداهلل العصيمي، برنامالشرح الصوتي: )تعليقات على ثالثة األصول(، ص (2)

 هـ.1342السابع باملسجد النبوي 



 

 

 

 

 ﴿ :وتعاىل سبحانهاهلل قال ، (1) باإلشرا  يف العبادة فهو خاص بالشر

                               

            

﴾
دل ذلك على ف ؛ومساهم مشركني ،فسمى الكفار به كفارًا ،(2)

قول النيب أيضًا لك ومن ذ ؛  يسمى كافرًاسمى مشركًا، واملشرأن الكافر ي

 .  (4) (تر  الصالة لكفرالشر  وابني الرجل وبني ) :
 ،قان مبعنى واحدالشر  والكفر قد يطل»: -تعاىل ه اهللرمح-قال النووي 

بادة األوثان وغريها يفرق بينهما فيخص الشر  بع وقد ؛وهو الكفر باهلل تعاىل

ن الكفر أعم من قريش، فيكواىل ككفار من املخلوقات مع اعرتافهم باهلل تع

: إنه مشر  قالمن ال إميان له، فيفي والكفر قد جيتمعانفالشر  ، (3)«الشر 

ان يعرتف باهلل ن من قبور وغريها، وإن ككافر؛ وقد ينفرد الشر  بقصد األوثا

ن أنواع العبادة ر  كافر إذا صرف شيًئا متعاىل فال يطلق عليه كافر، لكنه مش

 صنفوهلذا قال املنواع؛ هلذه األ تعاىل مستحقٌّلغري اهلل منكًرا أن اهلل سبحانه و

 .(5) مشر  كافر( نها شيئًا لغري اهلل فهو)فمن صرف م: -تعاىل رمحه اهلل-

هذا هو  :(ر  كافرشيئًا لغري اهلل فهو مش افمن صرف منه)قول املصنف: و

                                                           

 (.33اهلل الراجحي )( ينظر: شرح األصول الثالثة، عبدالعزيز بن عبد1)

 .[44، 42، اآليتان ]التوبةسورة ( 2)

 (.143ة، برقم )ان إطالق اسم الكفر على من تر  الصالبي اإلميان، باب:صحيح مسلم، كتاب ( 4)

 (.45الرمحن بن قاسم )(؛ وينظر: حاشية ثالثة األصول، عبد2/21( شرح صحيح مسلم" )3)

 (.22هلل الفوزان )( ينظر: حصول املأمول بشرح ثالثة األصول، عبدا5)



 

 

 

 
 بني تكفري املطلق فرٌقف العبادة لغري اهلل، احلكم املطلق على َمن صرف شيًئا من

 -تلبس بالكفرالذي -يطلق القول بتكفري صاحبه  :وتكفري املعني، ففي األول
ص املعني الذي قاله ولكن الشخ فهو كافر؛ ن قال كذا، أو فعل كذا،فيقال: م

تفي عنه املوانع، تى جتتمع فيه الشروط، وتنأو فعله، ال ُيحكم بكفره إطالقًا ح

 الفعل الظاهر بأنه فاحلكم علىفر تاركها، قوم عليه احلجة اليت يكفعندئذ ت

ى الفعل دون الفاعل، عل ٌمْكُح هو، ولشرعيببيان احلكم ا متعلقهذا  ،كفر

ط وموانع قد تنتفي يف وعني، فالتكفري له شروتكفري املطلق ال يستلزم تكفري امل

 ُيحكم للمعني لذي ُيطلق القول به، ولكن الفالكفر من الوعيد احق املعني، 

 ، قال(1)  معارض لهالذي الم فيه املقتضي وبدخوله يف ذلك املطلق، حتى يق

ومسألة تكفري املعني »:-تعاىل رمحه اهلل- بحممد بن عبدالوهاالشيخ املصنف 

قال بهذا القول  لقول به كفرًا، فيقال: منمسألة معروفة إذا قال قواًل يكون ا

تى تقوم عليه ال ذلك ال حيكم بكفره، حفهو كافر، ولكن الشخص املعني إذا ق

  .(2)«تاركهااحلجة اليت يكفر 

* * * * * 
       ﴿ ْوُلُه َتَعاَلى:َوالدَِّليُ  َق):  قال املصنف

                                                           

ن، (، الناشر: دار الوط53-52بن حممد آل عبداللطيف ) يز( نواقض اإلميان القولية والعملية، د. عبدالعز1)

(؛ 1/522حل بن عبدالعزيز آل الشيخ )هـــ؛ وينظر: شرح العقيدة الطحاوية، صا1313ط. األوىل: 

رياض، ط. األوىل: (، الناشر: دار القبس، ال1/322ومعجم التوحيد، إبراهيم بن سعد أبا حسني )

 هـــ.1345

 .(3/233( الدرر السنية )2)



 

 

 

 

           ﴾(1)). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العبادة لغري اهلل فهو مشرك كافر، ( على أن من صرف شيئًا من والدليل)

 ،يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغري اهللمن و ، أي:(﴾ ﴿ قوله تعاىل:)
أي: ال  ،(﴾   ﴿) ،أي: معبودًا آخر ،(﴾   ﴿)كأن يدعو 

 ؛لكل من دعا غري اهلل مالزم  وال بينة عنده على ألوهيته، وهذا قيد  ه،حجة ل
ن، بغري برها فكل دعوة لغري اهلل هي دعوٌة ،ألنه ال حجة ألحد يف دعوى الشرك

 النار، وهذا فيهيف يوم القيامة خبلوده  (﴾   ﴿)ذلك:  َلمن فَعو
عظيم لكل من دعا غري اهلل عز وجل؛ ألنه ُذكر احلساب، وأنه يكون عند  تهديد 

ال يف الدنيا وال يف  (﴾ ﴿)أي: من أشرك معه غريه  ،(﴾﴿)اهلل جل وعال 
، ويف اآلية اخلارجون عن ملة اإلسالم ،(﴾﴿)اآلخرة، وأولئك هم 

؛ فإن اهلل تعاىل مساهم دعا مع اهلل غريه فهو كافر أن منأوضح برهان على 
 .(2)كافرين لدعائهم مع اهلل غريه

  ــــــــــ

، واستدل مشر  كافر ن العبادة لغري اهلل فهوأن من صرف شيئاً مذكر املصنف 

 ٌبّكَرية على ما ذكر ُماآل داللة ووجه، ﴾     ﴿ بقوله تعاىل:

  من أمرين:

؛ ﴾     ﴿ :ه تعاىلـــقولعليه يف  متوعد فعٍل ُرْك: ِذأحدهما

                                                           

 .[112، اآلية ]املمؤمنونسورة ( 1)

صول، عبداهلل (؛ واحملصول من شرح ثالثة األ45م )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاس2)

(؛ وتعليقات على 24بداحملسن القاسم )(؛ وتيسري الوصول شرح ثالثة األصول، د. ع144الغنيمان )

 (.21ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل العصيمي )

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
 ؛ ألن الدعاء يقعالدعاءدة غري اهلل، وُأشري إليها بعبا :املذكور هنا هوالفعل و

 .د مع اهلل اهلًا آخر(يعبم: )ومن ير الكالامسًا للعبادة كلها كما تقدم، فتقد

   ﴿ :ان املآل، يف قوله تعاىل: تهديده باحلساب مع بيواآلخر 

﴾، نه ُأشري إىل مصريه له، وما اقرتفه هو كفر؛ أل باحلساب تهديٌد ُهوعدُّفَت

ذكور ى أن الفعل املعل يدل، وهذا ﴾   ﴿ بعد حسابه بقوله تعاىل:

م هو الكفر األكرب؛ ألن على أن كفره الحهم داٌلف من أفعال الكافرين، ونفُي

 ى قوله تعاىل:لعبد من امللة، فكأن معنالفالح إذا ُنفي فاألصل كونه خروج ا

﴿     ﴾،  :فعال فإن فعله من أ آخر ومن يعبد إهلًا)أي

 ُل شيء منْعكفر، فَجلصاحبه ال َبلشر  أوَجفالفعل املذكور من ا، (الكافرين

لكفر يكون بالشر  وبغريه، اهو كائٌن كفرًا؛ ألن شر ، وهو العبادة لغري اهلل 

كون دعاء مسألة وقد الدعاء يف القرآن قد يو .(1)واملذكور من الكفر هنا الشر  

د املعنيني، ُحمل على ن يف الدليل قرينة يقدد أحفإذا مل يكيكون دعاء عبادة، 

 يف يل وبرهان يقكٌُّمص على أحد املعنيني دون دل؛ ألن محل الناملعنيني مجيعًا

 -ه اهلل تعاىلرمح- ابن تيمية مشيخ اإلسالوقد ذكر  ،(2)وذلك ال جيوز ،النص
ملشركني ألوثانهم اوكل موضع ذكر فيه دعاء »قاعدة مفيدة، فقال: يف هذا 

فيما ذكره  فيدموهذا الضابط ، (4)«عاء املسألةفاملراد به دعاء العبادة املتضمن د

                                                           

 (.25لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا1)

 (.22يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش2)

 (.15/14( جمموع الفتاوى )4)



 

 

 

 

ن املقصود به دعاء إف وة عن املشركني يف كتابه،اء والدعاهلل عز وجل من الدع

    ﴿: اآلية هتعاىل يف هذ قوله؛ ف(1) العبادة املتضمن لدعاء املسألة

 ﴾ ًا كل دعاء، تعم كل مدعو، وتعم أيضنكرة يف سياق الشرط، ف، هذا

هو الدعاء، فيشمل والعموم يف الفعل أيضًا، و ،العموم يف املدعوهذا يشمل ف

 .(2) دعاء العبادة ودعاء املسألة

ع؛ وهو بني لألمر الواقكاشف م : أنه وصٌف﴾  ﴿ وفائدة قوله تعاىل:

رهان له مبا فعل، ، فالداعي منعوت بأنه ال بأنهم يدعون مع اهلل غريه بال برهان

لى همؤالء الذين ادة البيان والتأكيد عوال دليل، وفائدة الوصف الكاشف: زي

ألنه ال ميكن أن يكون  وها بال بينة وال برهان؛صرفوا العبادة لغري اهلل بأنهم صرف

  .(4) على أن مع اهلل إهلا آخر برهان

* * * * * 
 

                                                           

 (.41صلح )( شرح األصول الثالثة، د. خالد بن عبداهلل امل1)

 (.44) املصدر السابق( 2)

األصول،  (؛ وحصول املأمول بشرح ثالثة55مني )( ينظر: شرح ثالثة األصول، حممد بن صاحل العثي4)

 (. 44بداهلل املصلح )(؛ وشرح األصول الثالثة، د. خالد بن ع24عبداهلل الفوزان )



 

 

 

 
 .((1)(اَدِةالدَُّعاُء سخ اْلِعَب: )َوِفي اْلَحِديِث):  قال املصنف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنواعًا من العبادة جمملة، شرع يف ذكر -تعاىل اهلل رمحه-ملا ذكر املصنف 
ويف ) :فقالء الذي هو أصل العبادات وأساسها، بالدعاأواًل ، فبدأ أدلتها

 ما رواه الرتمذيعلى منـزلة الدعاء من بني أنواع العبادة  ( الذي يدلاحلديث

لبُّ وخالص  :أي ،(مخ( وسؤال اهلل احلوائج )الدعاءقال: ) أن النيب 
  .(2) مر اهلل بها اخللٌ( اليت َأادةالعب)
  ــــــــــ

ة ُيتقرب بها إىل دة، فذكر أربعة عشر عبادسرد املصنف فيما تقدم أنواع العبا

يت ذكرها نواع العبادة الر أدلة أيف ذك همن ٌعوشرهذا و ،، ابتدأها بالدعاءتعاىل اهلل

بعبادة العبادات ذه هوابتدأ املصنف ، بادةذكر األدلة على كونها عو، جمملة

ره كالرتمجة له، وجَعَل احلديث الذي ذك، وهي عبادة الدعاء ،عظيمة جليلة

يف مجلة جديدة من  ٌعشرو ذاه (،(العبادة ويف احلديث: )الدعاء مخ)قوله: ف

 إيذاٌنفهو بعضهم؛  كما توهمه سألة السابقةآخر للم دلياًلوليس ، الكالم

 ومن أنواع كأنه يقول:فأدلتها،  ُرْكوِذ، اتشروع يف تعديد أنواع من العبادبال

اء عن جادته يف ملصنف يف اإلشارة إىل الدعاووجه عدول ؛ العبادة الدعاء

نزلة عظيمة يف العبادة لما للدعاء من مامه، فالعبادات املذكورة معه هو رعاية مق

ا ًا بغريه من األئمة، وهذمقتديإن كان فيه ضعف؛ و ،عبَّر عنه املصنف حبديث
                                                           

يب من هذا حديث غر»(، وقال: 4421ء برقم )( أخرجه الرتمذي كتاب الدعوات، باب: فضل الدعا1)

(، ويف "املعجم 3ء" ). اهـ؛ وأخرجه الطرباني يف "الدعا«الوجه ال نعرفه إال من حديث ابن هليعةهذا 

. واحلديث «بن هليعةبان إال عبيد اهلل، تفرد به امل يرو هذا احلديث عن أ»(، وقال: 4121األوسط" برقم )

 إسناده فيه ضعف.

ألصول، د. وتيسري الوصول شرح ثالثة ا(؛ 41م )ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاس( 2)

  (.25بداهلل الفوزان )(؛ وحصول املأمول بشرح ثالثة األصول، ع21عبداحملسن القاسم )

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

نه رمبا ترجم حبديث نبوي فإ ؛-رمحه اهلل تعاىل- البخارياإلمام  كثريًايفعله 

الرتمجة للنوع األول ل احلديث كَعاملصنف َج، فللداللة على مقصودهضعيف 

  .(1) ا، وهو: عبادة الدعاءمن العبادات اليت أراد االستدالل هل

ومخ الشيء: لبه وما  :(دعاء مخ العبادة(ويف احلديث: )ال)قال املصنف: 

ال كما أن اإلنسان ال يقوم إ ،ال تقوم إال بالدعاء أن العبادةومعناه: يقوم به، 

 ؛(2) ا سواههلل جل وعال، واإلعراض عم؛ لداللته على اإلقبال على اباملخ

قال:  لنيب فسره احلـديث اآلخـر أن ايهذا احلديث الذي أورده املصنف و

على احلديث ذا ه، فدلَّ العبادة ل الدعاء هو عنيَعفَج ،(4)(الدعاء هو العبادة)

 :من وجهني وذلك ،عاء أهم أنواع العباداتأن الد

 لتوكيد.وضمري الفصل يفيد ا ،هو"بضمري الفصل " اإلتيان: األول

حلصر، ليدل على ا ؛"العبادة" :الالم يف قولهاأللف وبرَّف اخلرب َع: أنه الثاني

الدعاء كأنه قال: ف، وإمنا هي الدعاء نفسه، ءال ختتلف عن الدعاوأن العبادة 

 .(3) هو العبادة ال غريها

* * * * * 
﴿ ْوُلُه َتَعاَلى:َوالدَِّليُ  َق: ) قال املصنف                

                                                           

ول، (. وينظر: حاشية ثالثة األص21لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا1)

 (.23، عبداهلل الفوزان )(؛ وحصول املأمول بشرح ثالثة األصول41عبدالرمحن بن قاسم )

ة األصول، عبداهلل (؛ وحصول املأمول بشرح ثالث35( شرح األصول الثالثة، عبدالعزيز الراجحي )2)

 (. 25الفوزان )

   .(214)سبق خترجيه ص( 4)

ألصول، (؛ وحصول املأمول بشرح ثالثة ا41م )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاس3)

 (. 23عبداهلل الفوزان )



 

 

 

 
         ﴾(1)). 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،(﴾ ﴿ قوله تعاىل:) :عبادةمن أنواع ال ( على أن الدعاءوالدليل)
وأعطيكم ، (﴾ ﴿) ،وأنزلوا بي حوائجكم (﴾﴿) :وخالقكم

، ودعائي (﴾ ﴿)، ويعرضون (﴾  ﴿) ،سؤلكم
(﴿﴾) نار ،(﴿﴾) والعياذ باهلل، (﴿﴾) ذليلني حقريين ،

   . (2) مما حيبه اهلل هفتضمنت اآلية األمر بالدعاء، فدل على أن الدعاء عبادة، وأن
  ــــــــــ

نه عبادة، فإمنا لدعاء عبادة، وإذا ثبت أساق املصنف هذه اآلية؛ لبيان أن ا

اب هو الدليل من الكت، فهذا ه فيما ال يقدر عليه إال اهللوحدُيتَوجَُّه به إىل اهلل 

هلل من ئله ملن يدعون غري اقال املصنف يف بعض رسا .(4) على أن الدعاء عبادة

هل: إن كنت تعرف أن اإلله، فيقال هلذا اجلا» ألولياء:ااألنبياء أو الصاحلني أو 

قًا، ميتًا، لعبادة؛ فكيف تدعو خملوهو: املعبود، وتعرف: أن الدعاء من ا

 .(3)«قدير؟اضر، الرؤوف، الرحيم، العاجزًا ؟! وترت  احلي، القيوم، احل

 وجوٍه:ثالثة ن لى أنَّ الدُّعاَء عبادٌة معوجه االستدالل من اآلية و

﴿ :األْمُر بِه( 1  ﴾ه فهو عباَدٌة.؛ وكلُّ ما أَمَر اهلُل ب 

                                                           

 .[14، اآلية ]غافرسورة ( 1)
 (.21ن القاسم )( تيسري الوصول شرح ثالثة األصول، د. عبداحملس2)

شرح ثالثة األصول، (؛ و123الشيخ )صاحل بن عبدالعزيز آل  ،ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد (4)

 (.51حممد بن صاحل العثيمني )

 (.2/143( الدرر السنية )3)

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

﴿ :لدَّاعنَيالَوْعُد باسِتجاَبِة وْعِد ا( 2   ﴾تَجابُة إلَّا ؛ وال تُكوُن االس

 ِضَيه فُهو ِعبادٌة.وكلُّ ما أحبَُّه اهلل وَر يف َمْرضيٍّ عنَد اهلل حمُبوٍب له،
 ﴿ التَّْصِريُح بذلَك يف قوِله:( 4  ﴾َّعد ذكر الدعاء، ح بالعبادة ب، فصر

ه ذلياًل حقريًا جزاء رمن مل يعبده يدخل نافدل على أن من مل يدعه مل يعبده، و

 دات جيب إفراد اهلل تعاىلعبادعاء عبادة من الوهذا يدل على أن ال ؛الستكباره

 .(1)بها

 كان دعاء نملسألة، فإية يشمل دعاء العبادة ودعاء ااآل والدعاء املأمور به يف

كان  نبادة وَقبوهلا؛ وإاإلثابة على هذه الع :هو -سبحانه-عبادة: فإن استجابته 

ب للداعي، واإلثابة حصول املطلو :هو -سبحانه–دعاء مسألة، فإنَّ استجابته 

اب على دعائه، ثدعاؤه بأمر دنيوي فإنه ي عليه أيضًا؛ ألن كل من دعا ولو كان

يف يققيق  هلل تعاىلحصل؛ حلكمٍة أرادها اَي واملطلوب قد يتأخَّر حصوله و قد ال

 ظري ما دعا أو مثلماشر عنه نخرة أو دفع مطلوب العبد أو ادخار ذلك له يف اآل

 .(2)دعا

أكرب والعياذ  رٌ شتعاىل ن خصائص اهلل دعاء غري اهلل مع اهلل فيما هو مو

                                                           

(؛ وشرح األصول الثالثة، 21هلل الفوزان )( ينظر: حصول املأمول بشرح ثالثة األصول، عبدا1)

 (.2/1111كر زكريا )الشر  يف القديم واحلديث، أبو بو ؛(21عبدالرمحن الربا  )

بدالرمحن بن (؛ وينظر: حاشـــية ثالثة األصـــول، ع31ول الثالثة، عبدالعزيز الراجحي )( شـــرح األصـــ2)

 (.41قاسم )



 

 

 

 
عليه إال اهلل؛ أما  ر، أو احلاضر فيما ال يقدبكدعاء امليت، أو الغائ ؛(1)باهلل

فال بأس به، وال  ،ادر يف الشيء املقدور عليهي احلاضر القخلوق احلملدعاء ا

  بني العباد يتخذ فيهاه من األسباب اليت جعلها اهلل؛ فهذيعترب داخاًل يف الشر 

  عاء:الدة الشر  يف عباد صورمن ؛ و(2)بعضهم سخريا

واء كان املدعو حيًا س ر عليه إال اهلل تعاىل؛أن يطلب من غري اهلل ماال يقد( 1

ت، أو كشف أو إحياء املي ،لغيثكما لو طلب من خملوق إنزال ا ؛(4) أو ميتًا

 فمن دعا»رسائله: حدى إ، قال املصنف يف عاىلت الضر الذي ال يكشفه إال اهلل

أو دفع ضر، فقد  عليه إال اهلل، من جلب خري رغري اهلل، طالبًا منه ماال يقد

 .(3)«أشر  يف عبادة اهلل
، ورهبة ،رغبةبمقرونًا كون طلبه ي قع على وجه العبادة؛ بأنأن ي( 2

طاب إىل إسناد اخل»لرمحن: قال الشيخ إسحاق بن عبدا، (5)وحب، وتضرع

رهبة، فهذا غبة أو نداء إذا كان يشتمل على رغري اهلل يف شيء من األمور بياء ال

                                                           

 هـ.1343ألوىل: الناشر: دار الصميعي، ط. ا(، 35اوي )شرح ثالثة األصول، عبداهلل بن إبراهيم القرع (1)

 بن إبراهيم (؛ وشرح ثالثة األصول، عبداهلل51مني )ينظر: شرح ثالثة األصول، حممد بن صاحل العثي (2)

(، 1/414بداهلل بن عبدالرمحن اهلذيل )(؛ وشبهات املبتدعة يف توحيد العبادة، ع31القرعاوي )

 هـــ.1344الناشر: مكتبة الرشد، ط. الثانية: 

 مد بن صاحل العثيمني(؛ وشرح ثالثة األصول، حم123، 1/114ينظر: جمموع الفتاوى، البن تيمية ) (4)

(51.) 

 (.2/41الدرر السنية ) (3)

ي، ط. (، الناشر: دار ابن اجلوز1/211 العثيمني )( القول املفيد على كتاب التوحيد، حممد بن صاحل5)

 هـ.1312الثالثة: 



 

 

 

 

 .(1)«هو الدعاء الذي صرفه لغري اهلل شر 
و غائبًا؛ العتقاده اعي، كما لو دعا ميتًا أأن يكون املدعو بعيدًا عن الد( 4

سمع لسماع البعيد فإن اتساع ال ؛م الغيبأن له تصرفًا يف الكون، أو أنه يعل

  . (2) لذي يسمع أصوات العباد كلهما ،باهلل رب العاملني خاٌص
* * * * * 

 

                                                           

 (.1/531الدرر السنية ) (1)

 (؛454، 1/215)جمموع الفتاوى (؛ و433بن تيمية )( ينظر: اإلخنائية )أو الرد على اإلخنائي(، ال2)

 (. 51وشرح ثالثة األصول، حممد بن صاحل العثيمني )



 

 

 

 
    ﴿ َقْوُلُه َتَعاَلى: ْوِف؛َوَدِليُ  اْلَخ: ) صنفقال امل

 ﴾(1)). 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :قوله تعاىل) :( عبادة من العبادات ال يصرف إال هلل)اخلوف أنودليُل( )
﴿      ﴾)،  ،ثم قالهفنهى عز وجل عن اخلوف من غريأي: املشركني ،: 
(﴿ ﴾)،  ،فـوهذا أمر باخلوف من اهلل جل وعال(﴿     ﴾) بي، 

هذا الدليل فيه أن اخلوف من غري اهلل منهي عنه، وأن فخافوني وال ختافوهم، و
 .(2) اخلوف من اهلل جل وعال مأمور به

  ــــــــــ

رجاء، والرغبة، كاخلوف، واللعبادات؛ ذكر املصنف فيما سبق أنواعًا من ا

هذا مع ما سبق و ؛، والنذر إىل آخرهحوالرهبة، واخلشوع، والتوكل، والذب

يف بيان أدلة كون تلك  -وأجزل له املثوبةعاىل رمحه اهلل ت-املصنف من  ٌعوشر

ليل على أن هذه من فكأنَّ قائال قال: ما الد العبادات،أنواع اليت ذكر من 

 ،األدلة على ذلكاهلل جل وعال َكفر؟ فأتى ب العبادات اليت من صَرفها لغري

  على نوعني: فاملصن اليت سيوردهااألدلة و

 بُتْثُيف ألة من العبادة،ثبت كون تلك املسدليل ُيدل بَت: أن ُيْساألولالنوع 

ونه ت كَبادة، فإذا َثيثبت كون الرجاء من العبو العبادة،أنواع كون اخلوف من 

      ﴿ :تعاىل ة كقولهمن العبادة، ُأستدل باألدلة السابق

                                                           

 .[125، اآلية ]آل عمرانسورة ( 1)

عزيز ن عبدال(؛ وشرح ثالثة األصول، صاحل ب42م )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاس2)

 (.22آل الشيخ )

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

 ﴾
﴾    ﴿ :وقوله تعاىل، (1)

ن ، وحنوها م(2)

 لنوعاهذا ؛ فهلل فهو مشر ا ن من توجه بالعبادة لغريأالدالة على  األدلة العامة

  :مرتكب من شيئنيمن األدلة 

على أن فُيستدل ؛ هذه املسألة من العبادة أن يقام الدليل على أن :أحدهما

  .لرجاء من العبادةعلى أن اوعبادة، اخلوف من ال

 ملسألة من العبادة،استدالل على أن هذه إذا استقام الدليل واال: خرواآل

  .ة لغري اهلل فهو مشر من العباد ن صرف شيئًاباألدلة العامة على أن م فُيستدل

له دليل العبادات  نوع من تلك األنواع من : خاص؛ وهو أن كلنيالنوع الثا

د املوىل جل عال شر ، وأنه جيب إفراخاص، ُيثبت أن صرفه لغري اهلل جل و

  .لعبادةاوعال بذلك النوع من أنواع 

، وبعضها من لدلة، وبعضها من النوع األوذه األهلاملصنف وسيأتي ذكر 

  .(4) النوع الثاني

 ﴿قوله تعاىل:  ؛ودليل اخلوفقال املصنف: )         

  ﴾ :) لثانيةالعبادة ادليل  َرذَك وهناعبادة الدعاء، فيما سبق باملصنف ابتدأ: 

ركن العبادة  ن العبادات القلبية، بل هوماخلوف ، واخلوفعبادة وهي 

 .(3)هلل إال به  يستقيم إخالص الدينوال، األعظم

 .(5)  املستقبليف هو توقع املكروه واخلوف:

                                                           

 .[13، اآلية ]اجلنسورة ( 1)

 .[14، اآلية ]غافرسورة ( 2)
 (.23يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش4)

 (.42م )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاس3)

 (.       3/343لك، للصاوي )(؛ وبلغة السالك ألقرب املسا1/514( ينظر: مدارج السالكني، البن القيم )5)



 

 

 

 
   .(1) وفزعًا عرًاىل اهلل ُذالقلب إ فرار هو: ويف الشرع

 جيوز صرفه لغري اهلل على أن اخلوف عبادة ال ليٌلد صنفواآلية اليت ساقها امل

 من وجهني:  ، وذلكتعاىل

 وما داماخلوف منه، عن اخلوف من غريه وأمر بى نهاهلل جل وعال أن  :األول

أنها: ) :ف العبادةفإنه يصدق على اخلوف تعري ؛جل وعال أمر باخلوف منه هأن

 إال مبا هوشرعًا أمر ال ي؛ ألنه جل وعال (اسم جامع لكل ما حيبه اهلل ويرضاه

وقد دلت األدلة العامة  ،ق عليه تعريف العبادةفيصدومرضٌي عنده،  لهحمبوب 

 ليل من النوع األول.  اهلل فهو مشر ، وهذا دعلى أن من صرف شيئا من العبادة لغري

﴿ قال:جل وعال أنه : الثاني        ﴾ ،ان فجعل حصول اإلمي

اإلميان الواجب، فمن مل يأت به مل يأت ب ،مشروًطا باخلوف منه سبحانه وتعاىل

وجوب إفراد   ختافوهم، وهذا يدل علىواملعنى: إن كنتم ممؤمنني فخافون وال

هلل سبحانه خوف تعبد فإذا خاف اإلنسان غري ا، ة تعاىل باخلوف املراد يف اآلياهلل

إن هذا اخلوف من عد عن املعصية، فة والبوتأله مستقر بالقلب حيمل على الطاع

، فمن صرف هذا جعله من مقتضيات اإلميان ؛ ألن اهلل جل وعالأنواع الشر 

  .(2) ليل من النوع الثانيلغري اهلل تعاىل فليس مبمؤمن، وهذا د

هلل جل وعال به ، ومن مل يفرد اال بهواخلوف الذي جيب إفراد اهلل جل وع

خوف وهو  ،هاعوليس كل أنو ،اع اخلوفهو نوع من أنو ،فهو مشر  كافر

                                                           

 (.22لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا1)

ألصول، (؛ وحصول املأمول بشرح ثالثة ا22يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش2)

 (. 23ان )عبداهلل الفوز



 

 

 

 

اف خي بأن ؛التعظيمولذل ااخلوف الذي يكون فيه  :هوخوف العبادة و، العبادة

أن  وأ؛ (1)يعظمه وهوفيخاف منه  بة،من غري اهلل خوف تعبٍد بكمال ذل وحم

أو غائب  ،كأن خياف من ميت، (2)تعاىل ال اهللخياف غري اهلل فيما ال يقدر عليه إ

 أمر ال يقدر عليه حي حاضر يفخياف من أو  ؛أن يصيبه مبكروه ال سبب لهحي 

يما غري اهلل تعاىل باهلل ف ىج من امللة؛ ألنه سوَّإال اهلل تعاىل، فهذا شر  أكرب خمر

يسمي و؛ (4)وعالل ج وق خوفه من اهللهو من خصائص اهلل، إذ خاف من املخل

نه م مخوُفن ُيصيبه اَلوهو أن خياف أ"، السرخوف " هذا النوع من اخلوف بــــ

ل وعال بأنواع كما يصيبه اهلل ج -خلائفيعين يف نفس ذلك ا-بشيء يف نفسه

ن أ :؛ يعين(3)نه وال شيء ميكن االحرتاز م ،املصائب من غري أسباب ظاهرة

جل قدرة من أ يث يمؤذيه بدون سبب، فيخافحب يعتقد أنَّ عنده قوة وَتَصرُّف

ة ئمَّة الدَّعوأ بعض الذي ذكره: خوف السرف؛ سرية ليست حسب احلسخاصة 

مجاعٌة،  ، ُثمَّ َتبَعهز احلميدان بن عبداهلل يف تيسري العزيسليم النَّْجدية؛ كالشَّْيخ

ي ه هو اخلوُف الِذبأنَّ -هعُض أهل الَعْصِر واْستنكَركما َفِهَمه ب-ال ُيريُدون به 

نَّ إلنساِن، واعرتَض على ذلك بأ( باِطَن االسِّرِّن )ِمَفِهَم  حيُث ،يقع يف الباطن

نَّما ريُدون هذا اْلـَمْعَنى، وإفإنَّ أئمَة الدعوِة ال ُي ؛اخلوَف أْصًلا حملُّه الباطُن

                                                           

 (.142مان )( احملصول من شرح ثالثة األصول، عبداهلل الغني1)

بن فوزان  (؛ وشرح األصول الثالثة، صاحل34يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش2)

 (.144الفوزان )

 (.51صري )( إفادة املسئول عن ثالثة األصول، عبداهلل الق4)

 (.34ز آل الشيخ )بن عبدالعزي( شرح ثالثة األصول، صاحل 3)



 

 

 

 
َعظَّميِهم اخلرافِة يف ُمبعُض أهِل  هدرُة على التأثرِي؛ كما يعتقدالُقاْلـُمراُد بالسِّرِّ: 

ا؛ فمثُل هذا ًة على التأثرِي ولو َبُعُدوأنَّ هلم قدرن يعتِقُدوا أعياِء األولياِء، بِمن أد

ُر يف كالم أهل البدع؛ ا هو معنى السِّر الذي ُيذَكوهذ، ُيقال فيه: خوف السِّر

تأثرَيه يف  هلُلظَّم ا، فإن مرادهم: َع(ٌن قدَّس اهلُل ِسرَُّهُفالكما ُيقال يف دعائهم: )

أنَّ  ِل البدعة يف هذا اْلمَقام؛بني دعاِء أهل السنِة وأه انواْلُفرق، النَّفع والضُّرِّ

هها أي: نزَّ ؛(هلُل ُروَحهقدَّس االـُمعظَّم: ) أهل السنة يقولون يف حّق الـميِِّت

 (فالن قدَّس اهلُل ِسرَُّه: )فيقولون ُل البدِعوطَّهرها ورفَع منزَلَتها؛ وأما أه

الذي يتقرَّب ويتعبد  هو اخلوفخوف السر ف؛ (1) موُيريدون به اْلـَمْعَنى الِذي تقدَّ

وف السر؛ أن ملشركون خيافون آهلتهم خبه اخلائف للَمُخوف منه؛ كما كان ا

ل وعال لولي، كما يصيبهم اهلل جيصيبهم ذلك اإلله، وذلك السيد، أو ا

ف الذي يكون تلك اآلهلة من جنس اخلو باألشياء، فيقع يف قلوبهم اخلوف من

﴿ :عالي جاء يف مثل قول اهلل جل و؛ وهذا هو الذمن اهلل جل وعال  

                                     

      ﴾
؛ ﴾   ﴿، فقوله: (2) 

علقة بآهلتهم، خلوف، هلذا جتد قلوبهم مألنهم خيافون آهلتهم هذا النوع من ا

هود حيث قالوا  عال خمرباً عن قول قومألنهم خيافونهم خوف السر، وقال جل و

                                                           

مة الشيخ صيمي، على شرح ثالثة األصول، للعال( فوائد من تقريرات الشيخ صاحل بن عبداهلل الع1)

  لى الشبكة العنكبوتية.عبدالعزيز ابن باز رمحه اهلل، مفرٌغ، ومنشور ع

 .[31، اآلية ]األنعامسورة ( 2)



 

 

 

 

﴾      ﴿هلود عليه السالم: 
يبة يف يعين مبص ،(1)

ن وهذا النوع م، (2)ا عندهم تصيب بسوءا اآلهلة؛ ألنهنفسك، فهم خافو

، ىلتعايكون إال هلل  به، فهذا اخلوف ال -ز وجلع-اخلوف هو الذي خيتص اهلل 

مبا يشاء بقدرته  يس هنا  من ُيصيب من يشاءلوصرفه لغري اهلل شر  أكرب؛ ألنه 

إال اهلل  دون مباشرة األسبابال أحد يوجد املسببات بف، (4)غري اهلل جل وعال 

له امللكوت  كون؛ فإن اهلل جل وعالعز وجل، فهو الذي يقول للشيء كن في

ر، يرسل ما يشاء يء قدير، بيده تصريف األموهو على كل ش ،كله، وله امللك

ون أسباب ، يرسل املصائب، وكل ذلك دمن اخلري، و ميسك ما يشاء من اخلري

ف ليس خوف إذا كان اخلوأما ؛ (3) سبابا العبد، وقد يكون لبعضها أيعلمه

أو كان له سبب  ،وكان له سبب ظاهر، ان، وإمنا ناتج عن ضعف اإلنساعتقاد

ذي قام سببه؛ ة، وهو اخلوف اجلبلي: الطبيعي؛ فهذا من أنواع اخلوف اجلائز

وف من الدخول يف الغرق أو العدو، أو اخل كخوف اإلنسان من السبع أو النار أو

العادية اليت  و ذلك، فيخاف من األسباباألماكن املهجورة أو يف الظالم أو حن

لطبيعي الذي خيشاه منه، فهذا يدخل يف اخلوف ا مجعل اهلل فيها ما خياف ابن آد

هلل جل وعال اخللق ا َل؛ ألنه مما جَب(5)اإلنسان وال يدخل يف اخلوف الشركي

                                                           

  .[53، اآلية ]هود سورة (1)

 (.32الشيخ ) األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل( شرح ثالثة 2)

 (.2/1431( الشر  يف القديم واحلديث )4)

 (.34ل الشيخ )( ينظر: شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آ3)

 (.34ل الشيخ )( ينظر: شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آ5)



 

 

 

 
، فهنا يكون حمرم لل على تر  واجب أو فععليه، وهذا ال يالم عليه ما مل حيم

يناله  ن سلطة متسلط ظامل أناخلوف الذي يكون م، ومثله (1) اخلوف حمرمًا

ذا بغضه ويكرهه، فهُي ُهُبوقل ،خياف من بطشها وإمنبظلمه، ولكنه ال يعظمه، 

 .(2) ليس من العبادة

* * * * * 

                                                           

 (.52مني )( ينظر: شرح ثالثة األصول، حممد بن صاحل العثي1)

 (.142مان )( احملصول من شرح ثالثة األصول، عبداهلل الغني2)



 

 

 

 

﴿ وله تعاىل:ق ودلي  الرجاء؛: ) قال املصنف               

       ﴾
(1)

). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
﴿ :)قوله تعاىلال تصرف لغري اهلل ( عبادة الرجاء( أن )دليلو)     

    ﴾)،  ورؤيته عياًنا ، والرجوع إليه ،القاة اهلل عز وجلميعين: يطمع يف
﴿) :يوم القيامة        ﴾)، املوافٌ لشرع اهلل  ،وهو اخلالص من الرياء
أي: ال جيعل مع اهلل شريكًا يف  ،(﴾    ﴿) ،عز وجل

 .(2)عبادته
  ــــــــــ

أن  العبد: توقع والرجاء ،الرجاء :وهي ،لثالثةاالعبادة دليل ذكر املصنف 

ى أن اهلل جيلب املنافع ناهلل عبادة، وهو من مع ، فتوقع اخلري مناخلري حيصل له

ه، وهذا من وخياف من ذنوب ،وعفوه ، وكل إنسان يرجو رمحة ربهلعباده

بة يف احلصول على والرغ قيقتها الطمعاء عبادة قلبية حـالرج، ف(4)أفضل العبادة

ملقصود مع ل االعبد بربه يف حصو مُلأ اهلل شرعًا هو: ورجاُء، (3)شيء مرجو

ه، ألنه قريُن بعد اخلوف؛ لرجاَءا املصنُف َروذَك، (5)بذل اجلهد وحسن التوكل

                                                           

  .[114، اآلية ]الكهف سورة (1)
ن عبدالعزيز (؛ وشرح ثالثة األصول، صاحل ب42م )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاس2)

 (.35آل الشيخ )

 (.144مان )( احملصول من شرح ثالثة األصول، عبداهلل الغني4)

 (.35يخ )شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش( 3)

 (.22لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا5)

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
  .(1)لغ املأمنوف والرجاء، وبهما يبــخلفاإلنسان له جناحان يطري بهما، ا

﴿قوله تعاىل:  الرجاء؛ودليل قال املصنف: )                 

               ﴾ ،)ن على أ ن اآليةووجه االستدالل م

ه من قام بوعال امتدح  أن اهلل جل :هلل تعاىلعبادة ال جيوز صرفه لغري ا رجاءال

وتر   ،لصاحلا، وجعل طريق ذلك العمل همن يرجو لقاءهذا الرجاء، وهو 

صدق في ،ديه مرضيٌّ عندهل حمبوٌب من الرجاء على أن هذا النوع فدلَّ ؛الشر 

 يف اآلية ألن ؛يرضاهاسم جامع لكل ما حيبه اهلل و :العبادة من أنها عليه حدُّ

إن تعريف العبادة ينطبق ف وإذا كان كذلك، ،اءذلك الرجعلى من قام ب اءثنال

  .(2)وحده  عبادة جيب صرفها هلل تعاىل فهو ،على الرجاء املراد هنا

، وهو: أن اهلل على كون الرجاء عبادة وهنا  وجه آخر لالستدالل من اآلية

أن الرجاء  لرجاء احلقيقي؛ فدل علىجل وعال أمر بالعمل الذي هو عالمة ا

 .(4) رفه لغري اهلل شركًاصعبادة، وملا كان الرجاء عبادة صار 

املقصود ها هنا ونه ما ليس من العبادة، والرجاء منه ما هو رجاء عبادة؛ وم

هذا ال يكون إال هلل املتضمن للذل واخلضوع، ف ، وهو الرجاءرجاء العبادة :هو

عاىل فيما ال فمن رجا غري اهلل ت، (3)هلل تعاىلصرفه لغري اال جيوز عز وجل، و

فهو مشر   ، عز وجليف شيء ال ميلكه إال اهلل نهمطمع و ،إال اهلل يقدر عليه

                                                           

 (.44( شرح األصول الثالثة، د. خالد املصلح )1)

 (.35يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش2)

 (.1/512الرمحن الشمسان )تنبيه العقول إىل كنوز ثالثة األصول، د. عبد (4)

األصول،  (؛ وحصول املأمول بشرح ثالثة53مني )( ينظر: شرح ثالثة األصول، حممد بن صاحل العثي3)

 (.22عبداهلل الفوزان )



 

 

 

 

مبعنى أن املرجو  ىل،تص باهلل تعافهنا  من الرجاء ما هو خم ؛ (1)الشر  األكرب

وإجابة له، جاء كشف الضر والسوء ويقويإال هلل تعاىل؛ كر فيه ال يصلح

، ومغفرة لذريةاوبسط الرزق، وإعطاء  ، وإنزال املطر من السماء،املضطر

، فهذه أنواع من الرجاء، (2)ر عليه إال اهلل تعاىلمما ال يقد وحنو ذلك ،الذنوب

 رجاء العبادة  جل وعال، وهذا هو معنىال ُترجى وُتطلب وُتمؤمل إال من اهلل
رجاٌء طبيعي؛  لك ذلك الشيء، فإن هذا؛ أما إذا كان الرجاء لشيء، ممن مي(4)

  .(3)وليس هو رجاء العبادة 

ه باهلل وحده، لى العبد أن ُيعلق رجاءوإذا ثبت أن الرجاء عبادة؛ فيجب ع

ق الرجاء بغري اهلل تعليال بعمله؛ فإن وال يتعلق مبخلوق، وال بقوة العبد و

تقل بنفسه، بل أسباًبا، فالسبب ال يس شر ، وإن كان اهلل تعاىل قد جعل له

و ال حيصل وال يبقى ق له، وهملعارض املعوالبد له من معاون، والبد أن ُيمنع ا

 .(5) إال مبشيئة اهلل تعاىل

* * * * * 
     ﴿ َقْوُلهُ َتَعاَلى: ُلِ ؛وَدِلي ُ التََّو: ) قال املصنف

                                                           

 (.43( حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاسم )1)

ح (، اعتنى به: نبيل صال2/13، حملمد بشري السهسواني )الشيخ دحالن( صيانة اإلنسان عن وسوسة 2)

 هـــ.1341وىل: سليم، الناشر: دار التوحيد للرتاث، مصر، ط. األ

 (.35يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش4)

 (.54بدالعزيز الراجحي )( املصدر السابق؛ وينظر: شرح األصول الثالثة، ع3)

 (.14/251الفتاوى، البن تيمية ) ( جمموع5)



 

 

 

 
﴾(1)، :وقوله تعاىل ﴿      ﴾(2)).  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
﴿ قوله تعاىل:) :عبادة ال يصرف إال هلل )التوكل(أن  )ودليل(   ﴾)، 

﴿) ،ال على غريه أي: عليه وحده     ﴾) وفوضوا أموركم إليه، (﴿   

  ﴾) نتفاءوهذا يدل على ا ،على الشرط يعدم عند عدمه ٌُمعلَّاُلو، به 
لى ع الدليل اآلخر( و)، ، فمن ال توكل له ال إميان لهاإلميان عند انتفاء التوكل

 ﴿ قوله تعاىل:) :عبادة ال يصرف إال هللأن التوكل       ﴾)  ويعتمد
 .(3) كافيهأي:  ،(﴾ ﴿)، عليه يف أمر دينه ودنياه

  ــــــــــ

، ليهتوكل عمعنى: ، والتوكل :وهي ،ابعةالعبادة الردليل صنف ذكر امل

 .(3)إليه أمره فوضَّو: استسلم إليه، واعتمد عليه، أي

يف  يهواعتماده عل، هللظهار العبد عجزه إ والتوكل على اهلل شرعًا هو:

 . (5) حصول النتيجة بعد فعل األسباب

قال ابن ، التوحيد نواع العبادة، وأعلى مقاماتأ من أجلَّ التوكل عبادةو

                                                           

 .[24، اآلية ]املائدة سورة (1)
 .[4، اآلية ]الطالق سورة (2)

ألصول، د. (؛ وتيسري الوصول شرح ثالثة ا42م )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاس4)

 (. 22عبداحملسن القاسم )

(؛ وكتاب 2/1421والصحاح، للجوهري )(؛ 1414( ينظر: معجم مقاييس اللغة، البن فارس )3)

 هـــ.1321، بريوت، ط. األوىل: (، الناشر: دار إحياء الرتاث العربي1411العني، للفراهيدي )

 (؛ وشرح األصول الثالثة،22داهلل العصيمي )( ينظر: تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عب5)

 (. 52عبدالعزيز الراجحي )

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

ن فإ ؛لثاني اإلنابةالتوكل نصف الدين، والنصف ا» :-رمحه اهلل تعاىل-القيم 

زلته ، ومنالعبادة :ة هياالستعانة، واإلناب :هو نة وعبادة، فالتوكلالدين استعا

 .(1)«وأمجعهاأوسع املنازل 

يع األمور مع االعتماد على اهلل يف مجصدق التفويض ووحقيقة التوكل: 

  .(2)عدم االعتماد عليها واألخذ باألسباب املشروعة، 

 فالتوكل هو ما جيمع شيئني: 

أمر إال أمره، وال  ، والعلم بأنه الوعال : تفويض األمر إىل اهلل جلاألول

 .لعظيمالعلي اقوة إال باهلل  فإنه ال حول وال؛ ه كونًاذن بره وَأشيء إال مبا قدَّ

 .عل بعد فعله: عدم رؤية السبب الذي ُفالثانيو

متام التوكل،  لسبب؛ ألن بذل السبب منفال جيوز للعبد أن يتخلى عن بذل ا

ب، وهو جزء مبا يقصل العبد املمؤمن إذا فعل السبفال ُيلتفت إىل السبب،  هولكن

أن هذا السبب ال  لتفت هلذا السبب، ألنه يعلميبه حقيقة التوكل، فإنه ال 

وال تنايف بني حيصل،  وقد ال ،ل املراد بهحيصل املراد به وحده، وإمنا قد حيص

يت ُأِمر بعملها، يعمل العبد باألسباب الالتوكل على اهلل واألخذ باألسباب، ف

-ابن القيم قال  .(4)عتمد على اهلل وحدهولكن مع عدم الركون إليها، وإمنا ي
، ولكن من متام كلاألسباب مل يستقم منه التو نكرمن أ» :-تعاىل رمحه اهلل

                                                           

 (. 2/114( مدارج السالكني )1)

 (.51از )( شرح ثالثة األصول، عبدالعزيز بن عبداهلل بن ب2)

 بن (؛ وشرح ثالثة األصول، صاحل2/353الشيخ ) ( ينظر: شرح فتح اجمليد، صاحل بن عبدالعزيز آل4)

 (. 24عبدالعزيز آل الشيخ )



 

 

 

 
فيكـون حال قلبه  ،اب، وقطع عالقة القلب بها األسبالتوكل عدم الركون إىل

 . (1)«دنـه قيامه بها، وحال بال بها قيامـه باهلل

﴿ له تعاىل:ودليل التوكل قو): قال املصنف              ﴾) ،

 ،وز صرفه لغري اهلل تعاىلعبادة ال جيلى أن التوكل عووجه االستدالل من اآلية 

 : من وجوه

 ؛حب ويرضىمبا ُي توكل عليه، وال يأمر إال: أن اهلل جل وعال أمر بالاألول

 عبادة. ل وعال جوهذا يدل على أن التوكل على اهلل 

﴿فقال:  ،انعل التوكل عليه شرًطا لإلميججل وعال  اهلل : أنالثاني     

         ﴾ ،ال توكَُّل له ال  ان عند انتفائه، فمنفَدلَّ على انتفاء اإلمي

لى اهلل جل وعال  بالتوكل عال حيصل إال ومعنى ذلك أن اإلميان، لهإميان 

 .(2) منمبمؤ العبدهلل فليس فإذا مل حيصل التوكل على ا، وحده

﴿: فقاله التأخري مع أن حقالعامل رور : أنه قدم اجلار واجملووجه ثالث   

      ﴾و قوله: (، فقدم املعمول وه، وأصل الكالم: )توكلوا على اهلل

فيد ما حّقه التأخري ي قديُمت)توكلوا(، و :هو كلمةعلى العامل و (َعَلى الّلِهو)

يكون معنى اآلية: فوهنا يفيدهما،  ،اصأو يفيد االختص ر والقصر،احلص

 .(4) مؤمننيإن كنتم م  جل وعالاحصروا واقصروا وخّصوا توكلكم باهلل

                                                           

 (. 2/124( مدارج السالكني )1)

 بن (؛ وشرح ثالثة األصول، صاحل143مان )الغني ( ينظر: احملصول من شرح ثالثة األصول، عبداهلل2)

 (.21عبدالعزيز آل الشيخ )

ن عبدالعزيز (؛ وشرح ثالثة األصول، صاحل ب42م )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاس4)



 

 

 

 

  ل وعال.ج بادة ال يصرف إال هللعوهذا يدل على أن التوكل 

قوله ) :عبادة، وهولتوكل أن ا االستدالل على يفآخر ذكر املصنف دلياًل ثم 

 ﴿: تعاىل            ﴾) ، هلل جل : أن ان اآليةمووجه االستدالل

على عمل حيبه  وهو سبحانه ال ُيثين إال ،وعال أثنى على من يتوكل عليه

آخر وجه هنا  و ؛(1) ةيدخل يف أنواع العبادنه وما أحبه اهلل ورضيه فإويرضاه، 

 ، واألجرتولي كفايتهب بيان أجره ، وهو:بادةع املذكوركون  لالستدالل على

فهو دال على أن  ،بادةفما ُرتِّب عليه أجر فهو ع ،يقع على عبادة مأمور بهاإمنا 

  . (2) التوكل عبادة

لى كل نوع من لالستدالل عية واحدة ومن عادة املصنف أالَّ يسوق إال آ

الدليل على وجوب  :ُيبيِّن يف اآلية األوىلالعبادة، وهنا ساق آيتني؛ ل أنواع

﴿التوكل يف قوله:      ﴾لتوكل يف ثواب وجزاء ا :انيةثوليبني يف اآلية ال ؛

 .(4) ل مطلوبه ومرادهصِّح، فاملتوكل على اهلل ُي﴾ ﴿: قوله

 وهما:  ،م بيانهماتقداللذين الستدالل انوعي من والدليل هنا مركب 

عد بستدل وكل عبادة، فُيت أن التَبأنه أْثذلك و ؛االستدالل العام: األول

إذا ف ؛أنه عبادة دالل بها يف كل ما ثبتستباألدلة العامة اليت يصلح االذلك 

                                                           

 (.21آل الشيخ )

 (.21يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش1)

 (.41عبداهلل العصيمي ) صاحل بن( تعليقات على ثالثة األصول، 2)

(، منشور على الشبكة 32بداهلل بن محود الفريح )( ينظر: تيسري الوصول إىل شرح ثالثة األصول، ع4)

  (.44داهلل املصلح )العنكبوتية؛ وشرح ثالثة األصول، د. خالد بن عب



 

 

 

 
باألدلة  ُيستدلف ذه املسألة من العبادة،استقام الدليل واالستدالل على أن ه

 شر .ن العبادة لغري اهلل فهو مم العامة على أن من صرف شيئًا

التوكل ال تصرف  إثبات أن عبادةمن جهة  ؛االستدالل اخلاص: الثانيو

  ﴿ :وعال ، فهو املستفاد من قوله جلصبدليل خا لغري اهلل جل وعال

 ﴾
(1).   

واجبًا، وصار صرفها  وهلذا صار إفراد اهلل بها حمضة،التوكل عبادة قلبية و

؛ (2) ل وعالن يفوض األمر لغري اهلل جلغري اهلل جل وعال شركًا، مبعنى: أ

  :(4) وتعاىل به لفظًا وعقدًا هالتوكل جيب إفراد اهلل سبحانف

هلل جل وعال، بل قلبه وأن يعتمد على غري ا: فال جيوز أن يركن بوأما عقدًا

واملخلوق  ظٍر إىل خملوق أو سبب،جيب متحيض االعتماد وختليصه من كل ن

ه اهلل عليه، بل يعتمد فيما أقدركان ه، ولو وإن كان له نوع قدرة فال يعتمد علي

جل؛ ألنه عز و فالتوكل ال يصلح إال هلل ،العبد على اهلل عز وجل وحده

ال يقدر على ملخلوق ليس بيده األمر، فتفويض األمر إىل من بيده األمر، وا

ز التوكل عليه، وإمنا كان سببًا، فإنه ال جيو شيء استقالاًل، وإمنا هو سبب، فإذا

سبب إىل اهلل جل ويفوض أمر النفع بهذا ال جيعله سببًا فيما أقدره اهلل عليه،

ا ال يقدر عليه إال من توكل على غري اهلل فيم، ففالتوكل عبادة قلبية؛ (3)وعال

                                                           

 (.21ل الشيخ )( ينظر: شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آ1)

 (.24) السابق املصدر( 2)

 (.44صلح )( شرح األصول الثالثة، د. خالد بن عبداهلل امل4)

ألصول، (؛ وحصول املأمول بشرح ثالثة ا43م )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاس3)

(؛ والشر  414ن عبدالعزيز آل الشيخ )(؛ والتمهيد لشرح كتاب التوحيد، صاحل ب35عبداهلل الفوزان )

 (. 2/1422م واحلديث )يف القدي



 

 

 

 

قدره اهلل عليه، وكل على غري اهلل فيما أاهلل، فذلك هو الشر  األكرب، ومن ت

 اىل له صورتان:فالتوكل على غري اهلل تع ،فذلك هو الشر  اخلفي األصغر

يه إال اهلل جل وعال، ري اهلل فيما ال يقدر عل: االعتماد بالقلب على غإحداهما

صيل اخلريات وق يف مغفرة الذنب، أو يقوهو شر  أكرب، كمن يتوكل على املخل

وهو ال يقدر على  يقصيل الولد أو الشفاء، األخروية، أو يتوكل على املخلوق يف

  بور واألولياء.ذلك الشيء، وهذا يكثر عند عباد الق

رين فيما يقدرون األحياء احلاضرين القاد : االعتماد بالقلب علىوثانيهما

 . (1)ر  أصغرلب نفع أو دفع ضر، وهو شعليه، مما أقدرهم اهلل جل وعال من ج

منا تقول: وكلت إ، و: توكلت على فالنال جيوز أن يقالف :أما لفظًاو

؛ وكذلك ال جيوز أن (2)هللالعبادة ال تكون إال ؛ ألن التوكل كله عبادة، وفالنًا

صيب من ؛ ألن املخلوق ليس له ن(4)قال: توكلت على اهلل ثم على فالني

                                                           

 ( املصادر السابقة.1)

(؛ وتيسري 1/124اهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ )( ينظر: فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبر2)

لرشيد يف (؛ واحملاورات لطلب األمر ا2/224وهاب )العزيز احلميد، للشيخ سليمان بن حممد بن عبدال

بن صاحل احلماد،  (، كتبه وخرج أحاديثه: عبدالعزيز2/222) نتفهم كتاب التوحيد، عبداهلل الغنيما

عزيز لتوحيد، صاحل بن عبدالهــــ؛ والتمهيد لشرح كتاب ا1344الناشر: دار ابن اجلوزي، ط. األوىل: 

ة، (؛ وشرح األصول الثالث44اهلل املصلح )(؛ وشرح األصول الثالثة، د. خالد بن عبد414آل الشيخ )

 (. 13مد )محد بن عبداهلل احل

(؛ والتمهيد 1/124اهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ )( ينظر: فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبر4)

بن عبداهلل  (؛ وشرح األصول الثالثة، محد414خ )لشرح كتاب التوحيد، صاحل بن عبدالعزيز آل الشي

د.  ح ثالثة األصول،(؛ وشر113حسني ) (؛ وشرح ثالثة األصول، عبداهلل بن سعد أبا13احلمد )

 (. 14عبدالعزيز الريس )

أو  جل صاحل كمثل علي فكل من غال يف حي؛ أو يف ر»(: 4/425جاء يف الفتاوى، البن تيمية )      



 

 

 

 
ىل من بيده األمر، ألمر وااللتجاء بالقلب إالتوكل، فإن التوكل إمنا هو تفويض ا

 . يستحق شيئًا من ذلكاملخلوق الوهو اهلل جل وعال، و

 ؛لى اهلل ثم على فالنتوكلت عقال: وز أن ُيجي: أنه ويرى بعض أهل العلم

التوكل على اهلل جل  ؛ ألن التوكل على العبد بعد(1) إذا كان يف أمر يقدر عليه

بد له مشيئة، ومشيئة ليه، فاهلل له مشيئة، والعللعبد فيما يقدر ع وعال تفويٌض

 .(2) العبد تابعة ملشيئة اهلل تعاىل

روف يف باب عوهو التوكيل امل دة،نا  شيء آخر ليس من توكل العباوه

ري يف فعل ما يقدر عليه االعتماد على الغ هي:الة الوكو الوكالة عند الفقهاء،

ن م ، وقد وكل النيب ةحاج هوكل أحًدا يقضي لي نيابة عنه، فهذا جائز أن

أما التوكل فهو  ر،فالتوكيل والوكالة باب آخ ،ينوبون عنه يف بعض األعمال

أما التوكل فهو عمل  ؛لوكالة فيها املعنى الظاهرك أن اذل يضبطو ،عبادة قلبية

                                                           

و يونس القيت احلالج أو احلاكم الذي كان مبصر أأو حنوه؛ أو فيمن يعتقد فيه الصالح؛ ك (عدي)

ما أريده، أو يقول  : كل رزق ال يرزقنيه الشيخ فالنوحنوهم، وجعل فيه نوعا من اإلهلية مثل أن يقول

مثل أن يقول:  عاىل؛و لغريه، أو يدعوه من دون اهلل تإذا ذبح شاة: باسم سيدي، أو يعبده بالسجود له أ

 أو توكلت عليك، و ارزقين، أو أغثين، أو أجرني،يا سيدي فالن اغفر لي، أو ارمحين، أو انصرني، أ

خصائص الربوبية اليت ال  هذه األقوال واألفعال؛ اليت هي من أو حنوأو أنت حسيب، أو أنا يف حسبك، 

  قتل؛ فإن اهلل إمنا أرسل الرسلإاليستتاب صاحبه فإن تاب و فكل هذا شر  وضالل تصلح إال هلل تعاىل،

 .«عل مع اهلل إهلا آخروأنزل الكتب لنعبد اهلل وحده ال شريك له وال جن

لرسائل (؛ والتعليقات البهية على ا1/422اإلفتاء )( ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و1)

 (.124العقدية، أمحد بن حييى النجمي )

 (.1/422واإلفتاء ) للبحوث العلمية( فتاوى اللجنة الدائمة 2)



 

 

 

 

يعتمد عليه يف  ، لكن الخللق تصرًفاأن يسند إىل أحد من افيجوز ، (1) قليب

 سبحانه وتعاىل يف بل يتوكل على اهللل عليه، يتوك فالحصول ما وّكل فيه، 

يًلا إمنا يسمى توك وكًلاو بنائبه، وهذا ال يسمى تتيسري أمره الذي يطلبه إما بنفسه أ
(2).  

* * * * * 

                                                           

ن عبدالعزيز (؛ وشرح ثالثة األصول، صاحل ب52مني )( ينظر: شرح ثالثة األصول، حممد بن صاحل العثي1)

 (.21آل الشيخ )

 (.    35فوزان )( حصول املأمول بشرح ثالثة األصول، عبداهلل ال2)



 

 

 

 
 ﴿ َعاَلى:َقْوُلُه َت َواْلُخُشوِع؛ ،َوالرَّْهَبِة ،ْغَبِةَوَدِليُ  الرَّ: ) قال املصنف

          ﴾(1)). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ()واخلشوعمن عذابه،  ()والرهبةفيما عند اهلل،  ()الرغبةأن  ()ودليل
، ما ذكره اهلل تعاىل عن األنبياء والصاحلني من أنواع العبادة :له وحدهواخلضوع 

﴿قوله تعاىل: )يف معرض الثناء عليهم يف         ﴾)، ويسابقون 
(﴿    ﴾)، والطاعات وعمل القربات، (﴿   ﴾) وحدنا، ويسألوننا 
(﴿   ﴾) رجاء فيما عندنا من الثواب، و(﴿  ﴾) خوفًا منا ومما عندنا من و

﴿) العقاب،       ﴾) هذا من، وخاضعني متذللني متضرعني 
  .(2) كمال معرفتهم بربهم

  ــــــــــ

، الرغبة :ة وهيالعبادة اخلامسفذكر ، جمموعة من العباداتذكر املصنف 

 ويف اللسان: ،(4)ليهباحلرص ع واإلرادة لهه، يل إليامل: يف الشيء والرغُب

 مع ،واالبتهال تضرعالسمؤال والفالرغبة: ، (3)«الرغباء: الضراعة واملسألة»

                                                           

 .[24، اآلية ]األنبياء سورة (1)
ألصول، د. (؛ وتيسري الوصول شرح ثالثة ا42م )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاس2)

 (. 24عبداحملسن القاسم )

 ي ، مادة )ر غ ب(؛ وينظر:(؛ والقاموس احمليط، للفريوز آباد1/152( الصحاح، للجوهري )4)

 هـــ. 1312رسالة، ط. الثانية: ال(، الناشر: ممؤسسة 332الكليات، ألبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي )

 ( لسان العرب، البن منظور، مادة )ر غ ب(.3)

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

وة حلصول مطلوبه فإذا كان يدعو وعنده ق ،(1)حمبة الوصول إىل الشيء احملبوب

ملن  مؤكد الذي معه حب وخضوعهي: الرجاء امل، فالرغبة، (2)فهذه رغبة

اً للذل واخلضوع ادات، فريجو رجاء متضمنيرجوه، وهذا البد منه يف مجيع العب

 .(4)الذي معه التعظيم

بة له ملقصود حمالوصول إىل ا يفمرضاة اهلل إرادة  :شرعًا هي والرغبة إىل اهلل

 فقال: ه جل وعالأن يرغب إليه وحد دًا اهلل نبيه حمم مَروقد َأ، (3)ورجاء

﴿  ﴾ 
(5( )1).  

: لغة الرهُبصـــل أو، الرهبة :هيو ،ســـةالعبادة الســـاداملصـــنف ذكر ثم 

هي خوف لهرب من الشـــــــيء املخوف، فاملثمر لاخلوف  الرهبة:، ف(2)اخلوف

ولذا ؛ (2)«ضــطرابوا خمافة مع يقرز الرهبة:»، قال الراغب: (3)مقرون بعمل

ة فهي اإلمعان ن املكروه؛ وأمـا الرهب م أخص من اخلوف، فـاخلوف هربٌ فهي 
                                                           

ن صاحل (؛ وشرح ثالثة األصول، حممد ب42م )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاس1)

ثة (؛ وحصول املأمول بشرح ثال53حي )(؛ وشرح األصول الثالثة، عبدالعزيز الراج52العثيمني )

 (.32اهلل الفوزان )األصول، عبد

 (.53( شرح األصول الثالثة، عبدالعزيز الراجحي )2)

 (.145مان )( احملصول من شرح ثالثة األصول، عبداهلل الغني4)

 (.22لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا3)

 .[3، اآلية ]الشرح سورة (5)

 (.22لعصيمي )ا ( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل1)

 (.422(؛ والعني، للفراهيدي )1/111( الصحاح، للجوهري )2)

العزيز الراجحي (؛ وشرح األصول الثالثة، عبد52مني )( ينظر: شرح ثالثة األصول، حممد بن صاحل العثي3)

(53 .) 

 (.411( مفردات ألفاظ القرآن )2)



 

 

 

 
  .(1) يف اهلرب من املكروه

رًا وفزعًا، مع عمل ما القلب إىل اهلل ذع فرار :والرهبة من اهلل شرعًا هي

  .(2)يرضيه

، ؛ فالرجاء طمعالرغبة رجاء خاص: أن هو ،والفرق بني الرغبة والرهبة

خوف خاص  :يفهالرهبة أما ؛ (4) ار طلبًافإذا قوي الطمع ص، والرغبة طلب

والرهبة نوع من  أعاله، :وهي ،ن الرجاءنوع مفالرغبة وَوَجٌل خاص، 

اء نهما ملتئم من الرجالرغبة والرهبة كل م، ف(3) منتهاه :يوه ،اخلوف

  .(5) اخلوف على الرهبة أغلبواخلوف، والرجاء على الرغبة أغلب، و

 :يف اللغة خلشـــوُعوا، اخلشـــوع :هيو ،عةالعبادة الســـاباملصـــنف ذكر ثم 

يه ذل ف فاخلشـــوع ســـكوٌن ،(1)والتواضـــع : التطامنهو واخلضـــوع، اخلضــوع 

يف البدن ع يكون شويف البدن، واخل وخضـوع، إال أن اخلضوع يغلب أن يكون 

لقلب، وهو ايف يكون  هألن فاخلشــوع أبلغ من اخلوف؛ ،(2)والصــوت والبصــر

كون يف السمع بأن بأن تذرف العني وتدمع، وي البصرحمل اخلشوع، ويكون يف 

                                                           

ة، لعربي، بريوت، ط: الثالثدار الكتاب ا(، الناشر: 1/543( ينظر: مدارج السالكني، البن القيم )1)

 .هـ 1311

 (.22لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا2)

 (.2/51( مدارج السالكني، البن القيم )4)

 (.23ل الشيخ )( ينظر: شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آ3)

 (.1/153( مدارج السالكني، البن القيم )5)

 (.2/243ح، للجوهري )( الصحا1)

بدالرمحن بن قاسم (؛ وحاشية ثالثة األصول، ع231(؛ والعني، للفراهيدي )3/21( لسان العرب )2)

 (.23الشيخ ) (؛ وشرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل42)



 

 

 

 

ــع ﴾  ﴿ :كما قال تعاىل ؛خيشـ
 ﴿ :، وقال تعاىل(1)

﴾
(2). 

 .(4)وفزعًا مع اخلضوع له اهلل ذعرًا القلب إىل رفرا واخلشوع هلل شرعًا هو:

ات ال جيوز صرفها غبة والرهبة واخلشوع عباددليل كون الرثم ذكر املصنف: 

﴿ عاىل:قوله توهو لغري اهلل تعاىل،                        

           ﴾ ،جل وعال  : أن اهللن اآليةم ووجه االستدالل

أنهم يدعونه راغبني بذكرهم يف سورة األنبياء  أثنى على األنبياء واملرسلني الذين

والدعاء هنا  ؛ب واألبصار والسمعراهبني، ويكون مع الدعاء خشوع القل

ذوو وم ذوو رغب، أنهفأثنى عليهم ب، (3)شامل لدعاء العبادة ودعاء املسألة 

عال حمبوبة لديه دل ذلك على أن هذه األففذوو خشوع هلل جل وعال، ورهب، 

ع لكل ما حيبه اهلل ؛ ألن العبادة اسم جامدةفتدخل يف حد العبا ،مرضية عنده

ت اآلية على أن هذه فدل، والباطنة لظاهرةوال واألعمال اويرضاه من األق

لغري اهلل فهو مشر   بادة، فمن صرف شيئًا منهاالثالثة األنواع من أجّل أنواع الع

ر عند املشاهد؛ حال عباد القبوهم، وهكذا حال املشركني عند آهلت؛ و(5) كافر

                                                           

 .[143، اآلية ]( سورة طه1)

 .[34، اآلية ]( سورة القلم2)

 (. 41لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا4)

صول، عبداهلل (؛ واحملصول من شرح ثالثة األ14مني )( ينظر: شرح ثالثة األصول، حممد بن صاحل العثي3)

 (.142الغنيمان )

 (.34-42( حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاسم )5)



 

 

 

 
، وخشوع ومزيد رجاء وهو الرغبة فإنه يكون عندهم َوَجٌل خاص ورهبة،

وهي  ،ألحلاظوارح واألنفاس، وحتى يف احركة وسكون يف اجلوتطامن وعدم 

 وهذا الدليل العام؛ (1) كون إال هلل جل وعال الرؤية، وهذا كله مما ال يسوغ أن ي

الدليل اخلاص يف اخلشوع بر من اآلية متعلق وهنا  وجه استدالل آخ ؛من اآلية

﴿ تعاىل: وهو قوله وحده،       ﴾ ار واجملرور قدم اجل؛ حيث

ل سبك الكالم: كانوا وأص، (خاشع)م الفاعل تعلق به وهو اسعلى ما ي( )لنا

والقصر  خري كان ذلك مفيًدا للحصرخاشعني لنا، فلما قّدم ما حقه التأ

كر اختصاصه كما ذ ؛اهلل تعاىلبأن اخلشوع خمتص ب أفادف، (2)واالختصاص 

﴾     ﴿: عاىلت بالعبادة عموًما يف قوله
واخلشوع ، (3)(4)

 .(5)عنده وخوفًا منه   تقربًا إليه ورجاء ملاهو خشوع العبد لغري اهلل الشركي:

* * * * * 
 

                                                           

 (.23بدالعزيز آل الشيخ )ع( ينظر: شرح ثالثة األصول، صاحل بن 1)

 (.25، 21) املصدر السابق( ينظر: 2)

 .[11، اآلية ]سورة الزمر (4)

 (. 3/424( جمموعة الرسائل واملسائل النجدية )3)

 (.1/343. عبدالرمحن الشمسان )ينظر: تنبيه العقول إىل كنوز ثالثة األصول، د (5)



 

 

 

 

  ﴿ َقْوُلُه تعاىل: ْشَيِة؛َوَدِليُ  اْلَخ: ) صنفقال امل

﴾(1)). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ﴿ :قوله تعاىل) :عبادة من العبادات ()اخلشيةأن  ()ودليل    

    ﴾)، خافوا و، واخشوا فليسوا أهالً للخشية، املشركنيوا من شأي: فال خت
، عبادةال يَةْشَخ غريه يِةْشفنهى تعاىل عن َخ؛ وخذهلم اهلل الذي نصركم عليهم

 .(2)وأمر خبشيته وحده
  ــــــــــ

يف اللغة:  اخلشــــــيُةواخلشــــــية،  :امنة وهيالعبادة الثدليل ذكر املصــــــنف 

ــوبه بأنها خوٌف هتفارقو ، لكنها أخص منه،(4)اخلوف تعظيم، وأكثر ما  يشـــــ

 على العلم فاخلشـــــية: اخلوف املبين  ،(3)ى منهمبا ُيخشـــــ ٍمْليكون ذلك عن ِع

 .(5)وكمال سلطانه ،بعظمة من خيشاه

   ﴿تعاىل: ه ليف قووحصرها فيهم  ،العلماء بهااهلل صَّ خولذلك 

  ﴾
(1)(2).  

                                                           

 .[154، اآلية ]( سورة البقرة1)
(؛ وشرح األصول 42بن قاسم ) (؛ وحاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن224( ينظر: تفسري السعدي )2)

 (. 53الثالثة، عبدالعزيز الراجحي )

 (.232(؛ والعني، للفراهيدي )2/1123( الصحاح، للجوهري )4)

 (.234( مفردات القرآن، للراغب األصفهاني )3)

 (.14لعثيمني )ا( شرح ثالثة األصول، حممد بن صاحل 5)

 .[23، اآلية ]( سورة فاطر1)
 (.1/335. عبدالرمحن الشمسان )ينظر: تنبيه العقول إىل كنوز ثالثة األصول، د (2)

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
 .(1)زعاً مع العلم به وبأمرهر القلب إىل اهلل ذعراً وففرا واخلشية هلل شرعاً هي:

ن اخلوُف بالِعلِم فهو: ؛ وإذا اقرتَرْهَبٌة: إذا اقَترَن اخلوُف بالعمِل فهوو

 ،وِف؛ فتجَتِمع يف اخلُشوٌعُخخلُضوع والذلِّ فهو: وإذا اقرتَن اخلوُف با ؛َخْشيٌة

ٍء َزايُد بعُضها عن بعٍض بشْيهلِل ُذعًرا وفَزًعا، ثم يتالقْلِب إىل ا فرار :الِذي هو

ية واخلشواخلشوع لرهبة وبهذا يتبني أن ا؛ لشيِءِمن األوصاِف يتغيَّر به َحقيقُة ا

عنى آخر، زت عنها بشيء خرجت إىل مترجع إىل عبادة اخلوف، لكن ملا متي

ه ، فصارت هذهلل وبأمرهعاملًا باكون العبد فمثاًل اخلشية زادت عن جمرد اخلوف ب

تبة: مراتب، فأعالها مر اخلوف والرهبة واخلشية؛ ف(2) هي حقيقة اخلشية

خائف  اٍش راهب خائف، وليس كلُّاخلشية، ثم الرهبة، ثم اخلوف؛ فكل خ

 .(4) راهب خاشيا

ــية عباد  ــنف على أن اخلشـــــ ــتدل املصـــــ ﴿ بقوله تعاىل:ة واســـــ        

      ﴾ املسلمني عن نهى  ىلوتعا : أنه سـبحانه ةمن اآلي ووجه االسـتدالل ؛

ــية الكفار ــيته وحده، خشـــــ ــريك له وأمر خبشـــــ إال مبا حيب  ، وال يأمرال شـــــ

 .(3)ويرضى

                                                           

 (.23لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا1)

 (.23( املصدر السابق )2)

 (.1/332. عبدالرمحن الشمسان )ينظر: تنبيه العقول إىل كنوز ثالثة األصول، د (4)

داهلل (؛ وشرح ثالثة األصول، عب32هلل الفوزان )( ينظر: حصول املأمول بشرح ثالثة األصول، عبدا3)

 (.14القرعاوي )



 

 

 

 

واخلشية ، (1)ر  أكربها لغري اهلل شدة، وصرُفأنواع العبا واخلشية من أجّل

غري  ةخشي؛ أو (2)طاعةالتعظيم والعبادة وال شيةخغري اهلل خشية  :الشركية هي

حكام اخلشية ما أأقسام ويقال يف ، (4) جل وعالا ال يقدر عليه إال اهللاهلل فيم

 .(3)وقد مضى ،يقال يف أقسام أحكام اخلوف

* * * * * 
 

                                                           

 (.34( حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاسم )1)

ن التوحيد، صاحل الفوزا (؛ وإعانة املستفيد بشرح كتاب3/133عطية ) ( ينظر: احملرر الوجيز، البن2)

 هـــ.1322(، الناشر: ممؤسسة الرسالة، ط. الثانية: 2/53)

 (.122بن حييى النجمي ) ( التعليقات البهية على الرسائل العقدية، أمحد4)

امي ل، د. حممد أمان اجلو(؛ وينظر: شرح ثالثة األص11( شرح ثالثة األصول، حممد بن صاحل العثيمني )3)

(12.) 



 

 

 

 
    ﴿ ى:َقْوُلُه َتَعاَل اَبِة؛َوَدِليُ  اإِلَن: ) قال املصنف

﴾(1)). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ولهق)عباده بها يف  مَرأن اهلل جل وعال َأ :عبادة عظيمة اإلنابة()أن  ()ودليل

﴿تعاىل:        ﴾) وارجعوا إليه بالطاعةبقلوبكم ،، (﴿     ﴾) 
وأنه حيبها شرعًا  ،يف أنها عبادة ، فهو ظاهر أخلصوا له التوحيدو ،جبوارحكم

 .(2) ودينًا
  ــــــــــ

 الرجوع، :اإلنابة هيو، اسعة وهي اإلنابةالعبادة التدليل ذكر املصنف 

: رجوع ، والنوب(4)اد مكان ورجوع إليهوأصل الكلمة يف اللغة يدل على اعتي

قصده مرة بعد ًا، أي: يينتاب فالن مرة بعد أخرى، يقال: فالٌنالشيء 

 .(3)أخرى

ل جإىل اهلل جل وعال  عما سوى اهللقلب جوع الر واإلنابة إىل اهلل شرعًا هي:

 ذي يتضمن الذلرجوع مع العمل ال،فهي:(5)حمبة وخوفًا ورجاًءوعال 

 .(1)والتعظيم

                                                           

 .[53، اآلية ]الزمر سورة (1)

ألصول، د. (؛ وتيسري الوصول شرح ثالثة ا34م )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاس2)

 (.22عبداحملسن القاسم )

 (.211( معجم مقاييس اللغة، البن فارس )4)

 (.322( مفردات ألفاظ القرآن، للراغب األصفهاني )3)

احل (؛ وشرح ثالثة األصول، ص23داهلل العصيمي )( ينظر: تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عب5)

 (.22بن عبدالعزيز آل الشيخ )

 (.143مان )( احملصول من شرح ثالثة األصول، عبداهلل الغني1)

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

شى اهلل البد أن ألن الذي خياخلشية؛  ومن مجيل الرتتيب ذكر اإلنابة بعد

ن التوبة؛ ألنها آكد مة، ولكنها واإلنابة مبعنى التوب، (1)خياف عقابه، فُينيب إليه

وعزم على  ،لى ما مضىع لتوبة إقالع وندمتوبة مع إقبال إىل اهلل عز وجل، فا

اإلقبال على  :ر وهـواني الثالثة، وتزيد معنى آخ، واإلنابة فيها املعأن ال يعود

؛ (2)منيب إىل اهلل تعاىل ه اإلقبال بعد توبته فهذا تعاىل بالعبادات، فإذا جتدد لاهلل

ن ألة من أنواع العبادة؛ يذكر التوب ومل ،نابةاملصنف على ذكر اإلاقتصر هلذا و

 بسبب زيادة ،التوبة من صورتها بالنسبة إىل صورة العبادة بالنسبة لإلنابة أوضح

  .(4)إلنابة أعم من التوبةا، وألن اإلقبال على العبادة

﴿ :قوله تعاىلبابة عبادة كون اإلن واستدل املصنف على             

 ﴾ ،مبا الوال يأمر إ ؛ابة إليهأن اهلل تعاىل أمر باإلن :ووجه االستدالل من اآلية 

ل يلعبادة، وهذا الدلافتكون داخلة يف تعريف  ،هو حمبوب عنده مرضٌي لديه

ال جيوز التوجه بها ومادام ثبت كونها عبادة، ف، ةالعام على كونها من العباد

ن أنواع العبادة ال ــة دلت على أن أي نوع ملغري اهلل تعاىل؛ ألن األدلة العام

كفر،  ل وعال فقدــري اهلل جن توجه به لغــ، ومعاىلت وز أن ُيتوجه به لغري اهللــجي

﴾       ﴿ :ىلاألدلة العامة قوله تعاومن هذه 
(3) ،

                  ﴿ وقوله:

                                                           

 (.1/332. عبدالرمحن الشمسان )ينظر: تنبيه العقول إىل كنوز ثالثة األصول، د (1)

ألصول، (؛ وحصول املأمول بشرح ثالثة ا34م )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاس2)

 (.24عبداهلل الفوزان )

 (.21فوزان )( حصول املأمول بشرح ثالثة األصول، عبداهلل ال4)

 .[13، اآلية ]اجلن سورة (3)



 

 

 

 
﴾

ص يف ام، وهنا  دليل خاهذا االستدالل الع. (2) ، وحنو هذه األدلة(1)

   ﴿ :بة، وذلك يف قوله تعاىلأنه جيب إفراد اهلل جل وعال باإلنا

﴾
ه جل وعال بها عن ليه السالم، وأخرب اهللقاهلا شعيب عوهذه الكلمة   ،(4)

﴿ :يف معرض الثناء عليه، قال      ﴾ ريه توكلتعليه وحده ال غأي: ؛ ،

على وجوب  ٌلادعل مًا على ما يتعلق به وهو الفدوجميء اجلاّر واجملرور متق

﴿ :عال، ثم قالحصرها وقصرها واختصاصها باهلل جل و     ﴾   وحده ال

هلل جل وعال إىل اهلل اجًيا خائًفا عن كل ما سوى اأرجُع حمبًّا رأي: ؛ إىل سواه

، دل على أن هذه ى ما يتعلق به وهو الفعلوحده، فلما قدم اجلاّر واجملرور عل

رت عبادة بهذا فإذًا اإلنابة صا؛ (3)اهلل جل وعالاإلنابة خمتصة ب :وهي ،العبادة

ال مع أنواع أخر لقلب، وال تقوم بالقلب إالدليل؛ وأيضًا ألنها شيء متعلق با

وعال إىل اهلل  قلب عما سوى اهلل جلال من العبوديات؛ فحقيقة اإلنابة رجوع

ع للقلب مع عًا جمردًا، ولكنه رجوجل وعال وحده؛ وهذا الرجوع ليس رجو

ملنيب إىل اهلل جل ال تقوم وحدها، فالقلب ا تعلقه ورجائه، فحقيقة اإلنابة أنها

منها الرجاء  ؛يةقام به أنواع من العبود وعال إذا أناب إليه فإنه يرجع، وقد

لذي رجع إىل اهلل جل يب إىل اهلل جل وعال هو ابة وحنو ذلك، فاملنواخلوف واحمل

ن يقوم بقلبه ون رجوعه هذا إال بعد أوعال عما سوى اهلل جل وعال، وال يك

                                                           

 . [112، اآلية ]املمؤمنون سورة (1)

 (.23يز آل الشيخ )عبدالعز( شرح ثالثة األصول، صاحل بن 2)

 .[33، اآلية ]هود سورة (4)

 (.23يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش3)



 

 

 

 

 . (1) ورجاؤه ،منهخلوف وا جل وعال، اهللبة حمات أعظمها أنواع من العبودي

 حصر اهلل تعاىلا، وقد جيب إفراد اهلل تعاىل به هإذا ثبت أن اإلنابة عبادة؛ فإنو

 يفبيائه عليهم السالم حكى اهلل عن أنحده؛ كما و اإلنابة إليهيف آيات عديدة 

﴾      ﴿ قوله تعاىل:
عاىل عن ؛ وحكى اهلل ت(2)

       ﴿ :كما تقدم قومهل نبيه شعيب عليه السالم قوله

 ﴾
    ﴿ :حممد  وقوله تعاىل حكاية عن نبيه ،(4)

  ﴾
لليل: إذا قام يتهجد من ا وكان من دعاء النيب  ،(3)

  .(5)(وإليك أنبتتوكلت،  اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك)

فيما هو من أمور الشرع  نابة إىل غري اهلل جل وعالاإل :هي ،واإلنابة الشركية

الذنوب جاءوا  لشيوخ الذين إذا ارتكبواوالدين؛ كما يفعله كثري من مريدي ا

 ،الشيخ توبتهم َلِبَق وذلوا وتابوا إليهم، فإذا ،إىل شيوخهم فاعرتفوا عندهم

 .(1)عليهم بزعمهم  رفعها إىل اهلل، فتاب ،وإنابتهم

* * * * * 
   ﴿ اَلى:َقْوُلُه َتَع ِتَعاَنِة؛َوَدِليُ  االْل: ) قال املصنف

                                                           

 (.22يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش1)

 . [3، اآلية ]املمتحنة سورة (2)

 . [33، اآلية ]هود سورة (4)

 . [14، اآلية ]الشورى سورة (3)

(؛ وأخرجه مسلم، 1124جد، باب: التهجد بالليل، برقم )كتاب: التهأخرجه البخاري يف صحيحه، ( 5)

 (.212برقم )، الة الليل وقيامهكتاب: صالة املسافرين وقصرها، باب: الدعاء يف ص

 (.1/354. عبدالرمحن الشمسان )ينظر: تنبيه العقول إىل كنوز ثالثة األصول، د (1)



 

 

 

 
﴾(1) ، :(2)(ْنَت َفاْلَتِعْن ِباهللإذا اْلَتَع)ويف احلديث). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
﴿قوله تعاىل: )من أنواع العبادة  ()االستعانةأن  ()ودليل     ﴾) ، :أي

﴿) ،خنصك وحدك بالعبادة      ﴾)، :نفردك باالستعانة بك دون  أي
  النيُب َرَمَأأيضًا ( و؛ )جل وعال وال ُيستعان إال به ،إال اهلل ُدَبْع، فال ُيخلقك

فحصر االستعانة  ،(إذا استعنت فاستعن باهلل) :يف احلديثباالستعانة باهلل فقال: 
  .(3) باهلل وحده دون غريه

  ــــــــــ

ذكر االستعانة وقد  ،االستعانة :اشرة وهيالعبادة العدليل ذكر املصنف 

ة والسني والتاء يف اللغ العون؛ ألن األلفنة: طلب االستعابعدما ذكر اإلنابة، و

ستغاث، أي: ب اإلعانة، وإذا قيل: الللطلب، فإذا قيل استعان: فمعناه: ط

 .املساعدةووالعون  طلب الغوث

ــتعانة باهلل شــــــــرعًا هي: ــول إىل ن من اهلل يف االعو لُبط واالســــــ لوصــــــ

ــود ينية وعلى يكون على األمور الد وطلب العون من اهلل جل وعال ،(3)املقصــ

                                                           

 .[5اآلية ]، الفايقة سورة (1)
 حيح".(، وقال: "هذا حديث حسٌن ص2511( أخرجه الرتمذي يف أبواب صفة القيامة برقم )2)

ألصول، د. (؛ وتيسري الوصول شرح ثالثة ا31م )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاس4)

 (. 144عبداحملسن القاسم )

 (.23لعصيمي )ا( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل 3)

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

 .(1)األمور الدنيوية

ودليل )قال: ف ،ستعانة بآية وحديثلى عبودية االاستدل املصنف عو

﴿قوله تعاىل:  االستعانة          ﴾): قوله: و﴿   ﴾ ،

هذا دليل عام ال، ون العبادة خاصة باهلل جل وعأأي: ال نعبد إال أنت، وأفاد 

﴿باالستدالل:  فصنعدها، وهو مراد امل؛ ثم قال بيف العبادات مجيعًا   

  ﴾ ،اإلقرار  ها فرُعتعانة بعد العبادة؛ ألنوقد ذكر اهلل يف كتابه االس

 العون منه ملعبود طلَببأن اهلل هو ا ن أقرَّبعبودية اهلل سبحانه وتعاىل، فإن م

ء العبادة على ؛ وألنه ال ميكن أدا(2)وصافه ألن املعبود هو الكامل يف أ ؛وحده

من  ووجه االستدالل، (4)بحانه وتعاىلوجهها الصحيح دون االستعانة باهلل س

لذي هو )نعبد(، على العامل ا )إيا (، :لأن اهلل تعاىل قدم املعمو :اآلية

فيد احلصر تقديم املعمول على العامل يوأصل الكالم )َنْعُبُد ِإيَّاَ (، و

الستعانة ون كل من سوا ، فحصر ا، أي: نستعني بك وحد  دواالختصاص

 ،هلل سبحانه وتعاىلر اليت ال يقدر عليها إال اوذلك يف األمو جل وعال، باهلل

وجه آخر هنا  و، (3)تصة باهلل جل وعالفال جيوز صرفها لغري اهلل، إذ هي خم

رب بها إىل املمؤمنني : نسبة التقبادة، وهوع من اآلية يدل على كون االستعانة

                                                           

 (.43( شرح األصول الثالثة، د. خالد املصلح )1)

. خالد (؛ وشرح األصول الثالثة، د144ل الشيخ )( ينظر: شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آ2)

 (.43املصلح )

 (.25بداهلل اجلابري )( إيقاف العقول بشرح الثالثة األصول، عبيد بن ع4)

 (.144عزيز آل الشيخ )األصول، صاحل بن عبدال( ينظر: شرح ثالثة 3)



 

 

 

 
يف هذا أثبت ف؛ (1)عباداترب ني من الُقمن األنبياء وغريهم، وأفعال املمؤمن

  جل وعال؛خمتصة باهلل ؛ إذ هيانة لغري اهللال جيوز صرف االستعأنه الدليل 

 .(2)غري اهلل تعاىل شر  وكفرلصرفها ؛ فوأثبت أنها عبادة

 ويف ،(استعن باهللحديث: )إذا استعنت ف :لتهايف أد أيضًاذكر املصنف ثم 

خللق، وهو يدل على ة باهلل وحده دون غريه من انر االستعاَصهذا احلديث َح

؛ (4) الجل وع ُيعبد به اهلل فإنه ال يمؤمر إال مبا ،هالألمر ب ؛أن االستعانة عبادة

ا قبله مع مرتبًا صار ُمَتفاء يف جواب الشرط )إذا(، جباالستعانة باهلل  األمرثم إن 

نة فال تستعن بأحد إال : إذا كنت متوجهًا لالستعايعين ،ملا يفيد احلصر والقصر

 ملا جاء يف جواب الشرط ه علمنا أنه من العبادة، ثممر بفلما َأ باهلل جل وعال؛

 .(3)أفاد احلصر

إنه ف الطلب من العبادات، معنى اهلب، وما كان فيطواالستعانة فيها معنى ال

أي ف ،بالطلب والسمؤال وعالوب إفراد اهلل جل كل ما فيه وج ايصلح دلياًل هل

راد اهلل جل وعال الدعاء يصلح دلياًل بإفدليل فيه وجوب إفراد اهلل جل وعال ب

﴾    ﴿ ، كقوله تعاىل:بأنواع الطلب
ح يصلفإنه  ؛(5)

                                                           

 (.41لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا1)

 (.141ل الشيخ )( ينظر: شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آ2)

 (.41لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا4)

 (.144يز آل الشيخ )دالعز( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عب3)

 .[14، اآلية ]غافر سورة (5)



 

 

 

 

 .(1) ك، وحنو ذلة، واالستغاثةاالستعاذو دلياًل لالستعانة،

 :من ثالثة أمورباهلل جل وعال تتض واالستعانة

 .تعاىل : كمال اخلضوع والتذلل هللاألول

 واعتقاد كفايته. ،: الثقة باهلل جل وعالالثانيو

ألمر إليه؛ وهذه ال احانه وتعاىل، وتفويض : االعتماد على اهلل سبالثالثو

ه املعاني الثالثة فقد ستعان بغري اهلل حمقًقا هذ، فمن اجل وعال تكون إال هلل

 .(2)أشر  مع اهلل غريه 

ما ال يقدر عليه إال اهلل؛ اهلل فيالستعانة بغري ا االستعانة الشركية هي:ف

أمر ال على حلاضرين الغائبني، أو باألحياء ا االستعانة باألموات، أو باألحياءك

لى أمر بعيد غائب ذا استعان بامليت أو حبي ع؛ ألنه إيقدرون عليه فهذا شر 

ًفا يف ن هلمؤالء تصريعتقد أقع إال من شخص ال يعنه ال يقدر عليه؛ فهذا 

 . (4)وأن مع اهلل مدبًرا  ،الكون

ريه كل هذا يف ستعانة به سبحانه دون غوإفراد اهلل باالستعانة وإخالص اال

مادام  ،به العادية فال بأس يف األمورباملخلوق انة أما االستع ؛بادةاستعانة الع

                                                           

 (.143ل الشيخ )( ينظر: شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آ1)

األصول،  (؛ وحصول املأمول بشرح ثالثة12مني )( ينظر: شرح ثالثة األصول، حممد بن صاحل العثي2)

 (.22عبداهلل الفوزان )

األصول،  (؛ وحصول املأمول بشرح ثالثة14احل العثيمني )بن ص ( ينظر: شرح ثالثة األصول، حممد4)

تنبيه (؛ و142. عبداحملسن القاسم )(؛ وتيسري الوصول شرح ثالثة األصول، د24عبداهلل الفوزان )

 (.1/352لشمسان )العقول إىل كنوز ثالثة األصول، د. عبدالرمحن ا



 

 

 

 
لقرنني من الذين ا ذو َبَلكما َط ؛(1)  على اإلعانةحيًا حاضرًا قادرًا املستعان به

 قوله تعاىل: تى يبين هلم السد، كما يفاشتكوا إليه يأجوج ومأجوج اإلعانة ح

﴿           ﴾
انة االستعف، (2)

 ةبه إما مباشر صُلَتادر عليه، أو وهو غائب وُياحلي احلاضر على أمر قباملخلوق 

العبد، ولذلك كان  ميانإ ولكن تركه من كمال ،هذا ليس حمذورًاأو بكتاب؛ ف

 .(4) األصل يف سمؤال الناس وطلبهم النهي

* * * * * 
 

                                                           

 (.1/452البن تيمية ) ظر: جمموع الفتاوى،(؛ وين52( شرح األصول الثالثة، عبدالعزيز الراجحي )1)

 .[25، اآلية ]الكهف سورة (2)

ألصول، عبيد بن (؛ وإيقاف العقول بشرح الثالثة ا43( ينظر: شرح األصول الثالثة، د. خالد املصلح )4)

 (.1/352صول، د. عبدالرمحن الشمسان )تنبيه العقول إىل كنوز ثالثة األ(؛ و25عبداهلل اجلابري )



 

 

 

 

   ﴿ اَلى:َقْوُلُه َتَع ِتَعاَذِة؛َوَدِليُ  االْل):  قال املصنف

﴾
﴾   ﴿و، (1)

(2)). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يا أيها النيب  (﴾﴿تعاىل:  قوله) :من أنواع العبادة( )االستعاذةأن  ()ودليل

﴿) :متعوذًا، واخلطاب أيضًا جلميع أمته  ﴾)، ألتجيء  : أعتصم وأي
(﴿ ﴾)، ٌوخال ،(﴿  ﴾)، تعاىل قوله أيضًا: من األدلة( و، )وهو الصبح: 
(﴿  ﴾)،  ٌوخال(﴿﴾)(3). 
  ــــــــــ

االستعاذة: و، تعاذةاالس :وهي ،ادية عشرةالعبادة احلدليل ذكر املصنف 

وحقيقتها: ، (3)ء للشيءوء وااللتجاــلغة: اللجوذ يف الــوذ، والعــطلب الع

نك هذا الشيء ر ختافه من أجل أن يدفع عطلب االلتجاء إىل من مينعك من حمذو
(5).  

 ،(1)الـُمخوِّفرود و لب العوذ من اهلل عندط االستعاذة باهلل شرعًا هي:و

 .  (2) صفاتهو أمسائه: االستعاذة بيدخل يف االستعاذة باهلل جل وعالو

                                                           

 [.1، اآلية ]الفلق سورة (1)
 [.1، اآلية ]الناس سورة (2)

 (.144ن القاسم )( تيسري الوصول شرح ثالثة األصول، د. عبداحملس4)

 (.124) (؛ ومعجم مقاييس اللغة، البن فارس1/321( الصحاح، للجوهري )3)

احل الفوزان ص(؛ وشرح األصول الثالثة، 32م )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاس5)

(123.) 

 (.23لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا1)

 (.1/441( جمموع الفتاوى، البن تيمية )2)

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
   ﴿قوله تعاىل: ) :بـــــ تعاذة عبادةكون االسواستدل املصنف على 

﴾و ،﴿   ﴾) ، جل وعال  أن اهلل :آليتنياووجه االستدالل من

 يأمر ها فهي عبادة؛ ألنه سبحانه المر ب، وما دام أنه ُأهبمر نبيه الكريم أن يستعيذ َأ

 .(1) ا عبادةر باالستعاذة به فدل على أنهمفَأ، إال بشيء حيبه ويرضاه

ل ج ما ال يقدر عليه إال اهللهلل فيالستعاذة بغري اا :هي ،واالستعاذة الشركية

هذا ال يقدر عليه إال اهلل ف أو حبي حاضر فيما ،بغائب أو ،فإذا استعاذ مبيت؛ وعال

 ؛فيما يقدر عليهاضر باملخلوق احلي احلتعاذة االساختلف العلماء يف ، و(2)شر 

فالن وهو يستطيعه، أو  شرر ، أو أعوذ بك من شكأن ُيقال له: أعوذ بك من 

 :(4)ُيفتى بهماو وهما قوالن مشهوران ،أعوذ باهلل ثم بك، وذلك على قولني

، وال ُيستعاذ مبخلوق هوحد تصلح إال باهلل : أن االستعاذة الالقول األول

وكل ال يكون إال ، فلفظ االستعاذة كلفظ التولو كان فيما يقدر عليه ،مطلقًا

يقال: توكلت أو  ،وز أن يقال: توكلت على فالنال جيفكما أنه باهلل وحده، 

ال ف؛  تكون إال هللوكل كله عبادة، والعبادة العلى فالن؛ ألن الت على اهلل ثم

؛ ألن (3)م بكن أعوذ بك، أو أعوذ باهلل ثُيقال: يافالجيوز كذلك أن 

ذه ه، ففيها هِبَهه، وَرِبَغه، والتجاؤه، وَرتوجه القلب واعتصام :االستعاذة

                                                           

 (.142يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش1)

األصول،  (؛ وحصول املأمول بشرح ثالثة13مني )( ينظر: شرح ثالثة األصول، حممد بن صاحل العثي2)

 (.1/312صول، د. عبدالرمحن الشمسان )تنبيه العقول إىل كنوز ثالثة األ(؛ و25عبداهلل الفوزان )

 (. 142ل الشيخ )( ينظر: شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آ4)

(؛ وشرح ثالثة 1/441تاب التوحيد، عبداهلل الغنيمان )( ينظر: احملاورات لطلب األمر الرشيد يف تفهم ك3)

 (.13) بن عبداهلل احلمداد (؛ وشرح األصول الثالثة، مح141األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الشيخ )



 

 

 

 

في ، ف(1)وعال مجيعًا ال تصلح إال هلل جل ، وهذه املعانياملعاني مجيعًا

قبل الفعل، وما يقوم بالقلب أواًل قبل القول و االلتجاء واالحتماء: االستعاذة

ا ال جيوز أن دي اهلل، واخلضوع له، هذبالقلب من االلتجاء واالنطراح بني ي

 منهألن الذي ُيطلب ه هو العبادة والتأله؛ ويكون شيء منه لغري اهلل أصاًل؛ ألن

كه اهلل جل وعال، خلوق ال ميلك إال ما ملَّالشيء جيب أن يكون مالكًا له، وامل

 .(2)حتى شر ولده فاملخلوق ضعيف، وال يستطيع أن مينع

نص  صح مبخلوق، كماواالستعاذة ال ت»:-عاىل رمحه اهلل ت - قال ابن تيمية

غري  أن كالم اهلل ا به علىمما استدلو ألئمة؛ وذلكمن اأمحد وغريه عليه اإلمام 

كان يقول: أنه  عن النيب وغريه  (4)يحيف الصحثبت قد ألنه خملوق؛ و

ذة ال تكون الوا: واالستعاخلق، ق أعوذ بكلمات اهلل التامات من شر ما

صح أن يستعيذ وال ي» :-هلل تعاىل رمحه ا – البيهقيوقال  ؛(3)«مبخلوق

 .(5)«مبخلوق عن خملوق

االستعاذة طلٌب ة؛ فزمكن العوذ به جائمبا ُي االستعاذة: أن القول الثاني

                                                           

 (.1/333) ( شرح فتح اجمليد، صاحل بن عبدالعزيز آل الشيخ1)

 (.1/445اب التوحيد، عبداهلل الغنيمان )لطلب األمر الرشيد يف تفهم كت( احملاورات 2)

ء القضاء ودر  الشقاء الستغفار، باٌب: يف التعوذ من سو( أخرجه مسلم، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة وا4)

 (.2243وغريه، برقم )

بد الكريم العقل، بن ع(، يققيق: د. ناصر 2/424م )( اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحي3)

 هـــ.1312الناشر: دار عامل الكتب، ط. السابعة: 

 (.231( األمساء والصفات )5)



 

 

 

 
يع ستطاملقادر الي احل ستعيذ باملخلوقأن يوز جييه علو ؛واالحرتاز لالعتصام

 .(1)باهلل ثم بكأعوذ  أوبك، : أعوذ هقولبعلى أن يعصمه من الشر الذي خافه 

عليه  يقدروق يطلب منه ما املخل»: لعزيز احلميديف تيسري ا الشيخ سليمانقال 

، اهللإال ب فال يستعاذ فيه ، يقدر عليه إال اهللخبالف ما ال ،ستعاذ به فيهوُي

ذ ستعاأنه ُيدل على تقد جاءت أدلة و، (2)«كالدعاء، فإن االستعاذة من أنواعه

يها فمن وجد و) :الفنت عن قول النيب منها: و ،باملخلوق فيما يقدر عليه

زوم سرقت أن امرأة من بين خم)، ويف صحيح مسلم: (4)(ملجأ أو معاًذا فليعذ به

لبيت ذ عائذ بايعو): ، وقوله (3)(بأم سلمة فعاذت فأتي بها إىل النيب 

أن يقول  وزجي :أنه النخعي إبراهيمعن  روي، وقد (5)(فُيبعث إليه بعث...

  .(1) الرجل: أعوذ باهلل ثم بك

                                                           

(؛ 34با بطني )رجيس، عبد اهلل بن عبد الرمحن أ( ينظر: تأسيس التقديس يف كشف تلبيس داود بن ج1)

ح ـ؛ وفوائد من شرهـ1343(، ط. الثالثة: 114سم )وحاشية كتاب التوحيد، عبدالرمحن بن حممد بن قا

لسليمان، ط. األوىل: (، اعتنى بإخراجه: عبدالسالم ا414، 2/411كتاب التوحيد، البن باز )

بدالعزيز (؛ وشرح ثالثة األصول، د. ع13يمني )هــ؛ وشرح ثالثة األصول، حممد بن صاحل العث1344

 (. 13الريس )

  (؛1/312( )2)

مسلم، كتاب الفنت، نت القاعد فيها خري من القائم؛ وف( أخرجه البخاري، كتاب الفنت، باب: تكون 4)

 باب: نزول الفنت كمواقع القطر.

 شريف وغريه.( رواه مسلم، كتاب احلدود، باب: قطع السارق ال3)

 لذي يمؤم البيت. ( أخرجه مسلم، كتاب الفنت، باب: اخلسف باجليش ا5)

 (.433تاب الصمت، رقم )الدنيا يف ك(؛ وابن أبي 12311( رواه عبدالرزاق بن معمر يف جامعه )1)



 

 

 

 

 .االلتجاء والّتحرُّزاالعتصام وا ونها فيهواالستعاذة عبادة قلبية؛ من حيث ك

و أعذني، وحنو ول أحد آلخر: أعوذ بك، أالعوذ وإن كان باللسان، بق طلُبو

حرتاز مبن اسُتعيذ به،  القلب التجاء واعتصام وايفيف مقابله ولكن يقوم  ؛ذلك

به به؛ فحقيقة ر مستعيًذا مبن التجأ قلفلو قامت تلك املعاني يف القلب، صا

جتمع املعنى الباطن، وهو االستعاذة بالقول؛ و الطلب الظاهر، اذة جتمععاالست

وإمكانَ املخلوق هر، نهم من راعى املعنى الظامف وهلذا اختلف أهل العلم فيها:

 إىل أن االستعاذة عمل ًانظر ؛منع ذلك مطلقًا هم منحه؛ ومنصحَّف ،أن يعيذ

ل: توكلت على ول وعال، وهذا على حنو ققليب حبت، وأنها إمنا تكون باهلل ج

ل وعال؛ ألنه وإن صلح أن يتعلق بغري اهلل جوحنو ذلك، فال ي ،اهلل ثم عليك

القلب؛ ألنه ال  ر، فإن فعل اجلوارح يتبعكان االلتجاء قد يكون بالفعل الظاه

عل اجلوارح مع لقلب، فال بد من اجتماع فيقع فعل للعاقل إال إذا سبقه فعل ا

بعه اإلجازة لتعلق ازتها يف الظاهر قد يستتجفعل القلب يف كل عبادة؛ وألن إ

؛ (2)عد يف اإلجازةقول: أعوذ بك، هذا أبو؛ (1)القلب عند من مل يفهم املراد

، وهو: أن فصيلالذي يظهر أن املقام فيه تفوأما قول: أعوذ باهلل ثم بك، 

ر: أن يطلب فالعمل الظاه ؛ل باطناالستعاذة فيها عمل ظاهر، وفيها عم

باطن العمل وال ؛و أن ينجو من هذا الشرالعوذ، وهو أن ُيعصم من هذا الشر، أ

                                                           

مر (؛ واحملاورات لطلب األ142 -145ل الشيخ )( ينظر: شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آ1)

 (. 1/443ن )الرشيد يف تفهم كتاب التوحيد، عبداهلل الغنيما

لتوحيد، عبداهلل ا (؛ وينظر: املفيد على كتاب141يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش2)

 (.144بن صاحل القصري )



 

 

 

 
عاذ به، وحاجته إىل هذا املست هو: توجه القلب وسكينته، واضطراره،

انت االستعاذة جتمع أمر جناته إليه؛ فإذا ك واعتصامه بهذا املستعاذ به، وتفويض

 باهلل، ألن منها ما هو : إن االستعاذة ال تصلح إاللهذين النوعني فيصح أن يقا

إذا قصد أما ؛  يصلح التوجه به إال هللعمل قليب كما تقدم، وهو باإلمجاع ال

وز أن يتوجه بها لب العياذ وامللجأ، فيجباالستعاذة العمل الظاهر فقط، وهو ط

 أن خيلص لب يفالستعاذة بالقول، ورغب القإىل املخلوق؛ ألنه إمنا ُيراد منه ا

ة حمل األدلُت يهق، وعلن ُيتوجَّه به إىل املخلوأمما هو فيه من البالء، وهذا جيوز 

 .(1)الوارد يف جوازها 

* * * * * 
 

                                                           

ىل كنوز ثالثة تنبيه العقول إ(؛ وينظر: 1/333) ( شرح فتح اجمليد، صاحل بن عبدالعزيز آل الشيخ1)

 (.1/324األصول، د. عبدالرمحن الشمسان )



 

 

 

 

ََِة؛َوَدِليُ  االْل: ) قال املصنف    ﴿ اَلى:َقْوُلُه َتَع ِتَغا

 ﴾(1)). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،(﴾  ﴿قوله تعاىل: ) :من أنواع العبادة ()االستغاثةأن  ()ودليل

 ﴿) ،تستجريون ربكم يوم بدر، وتطلبون منه الغوث والنصر حنيأي: 

﴾) (2)مي يوم الفرقان، وظهر اإلسالم، وُسر على عدوكمفأمدكم بالنص. 
  ــــــــــ

االستغاثة: ، وستغاثةاال :وهي، ةانية عشرالعبادة الثدليل ذكر املصنف 

 .(4) لشدةعند اوالنصرة إلعانة والغوث يف اللغة: ا طلب الغوث،

 الشدةقوع وألنها ال تكون إال عند  أخص أنواع الدعاء؛واالستغاثة 

عاء املكروب دملكروب وغريه؛ ولذا فإن أما الدعاء فيكون من ا ؛واملكروب

 .(3)يقال له: استغاثة 

واعتقاد كفايته؛  من كمال االفتقار إىل اهللتتض عاذةواالستغاثة كاالست

طلب االستغاثة و لب دفع الشر قبل وقوعه،: أن االستعاذة طهماوالفرق بين

 .(5)رفعه بعد نزوله 

 ؛يما ال يقدر عليه إال اهللهلل فالستغاثة بغري اا :هي ،واالستغاثة الشركية

 فيما ال يقدر ري اهللأو االستغاثة بغ؛ ملطركغفران الذنوب، واهلداية، وإنزال ا
                                                           

 [2، اآلية ]األنفال سورة (1)

 (. 34( حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاسم )2)

 (. 223( معجم مقاييس اللغة، البن فارس )4)

ألصول، د. (؛ وتيسري الوصول شرح ثالثة ا34م )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاس3)

 (.141عبداحملسن القاسم )

ة (؛ وتيسري الوصول شرح ثالث22هلل الفوزان)( ينظر: حصول املأمول بشرح ثالثة األصول، عبدا5)

 (.141سن القاسم )األصول، د. عبداحمل

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
ي احلاضر الذي ال يقدر ة بالغائب أو امليت أو احلكاالستغاثعليه املستغاث به؛ 

كون، خفيًا يف ال يعتقد أن هلمؤالء تصرفًا على اإلغاثة؛ ألنه ال يفعله إال من

 .(1) فيجعل هلم حظًا من الربوبية

 :، أيه املستغاث بهعلي  فيما ال يقدر: أن يستغيث بغري اهللوضابط ذلك

 غاثة بغري اهلل تكون شركًافاالستليه إال اهلل؛ باملخلوق فيما ال يقدر ع يستغيُث

غاثة، لكونه ميتًا أو ه املستغاث به حال االستإذا كان قد استغاث مبا ال يقدر علي

هلل جل وعال، كما لو ال يقدر على إزالته إال ا يكون الشيء مماأن غائبًا؛ أو 

يما يقدر عليه غري استغاث باملخلوق ف إن؛ و(2) استغاث حبي حاضر لينزل املطر

لشيء املعني، ا ق املعني مل يقدر على هذااهلل من املخلوقني، لكن هذا املخلو

يصلح إال هلل جل وعال؛  يعتقد يف املخلوق شيئًا ال ألنه مل ؛فإنه ال يكون شركًا

اث باملخلوق حسن السباحة، فهذا استغكمن وقع يف غرق واستغاث برجل ال ُي

اإلغاثة من الغرق   استغاثته به شركًا؛ ألنال يقدر عليه، ولكن ال تعتربفيما 

االستغاثة عمل ظاهر ف ؛ون املخلوق قادراً عليهاب أن يكوحنوه، يصلح يف الغال

  :نيطشرب ولذا جتوز باملخلوق ؛وليست عماًل قلبًيا كاالستعاذة

أو  ،ًاميت املستغاث بهان فإذا ك: حاضرًاويًا، ح أن يكون املستغاث به :األول
                                                           

بن علي امة التوحيد، حممد (؛ والدر النضيد يف إخالص كل1/141( ينظر: جمموع الفتاوى، البن تيمية )1)

ول، عبدالرمحن هــ؛ وحاشية ثالثة األص1313(، الناشر: دار ابن خزمية، ط. األوىل: 2الشوكاني )

نوز ثالثة وتنبيه العقول إىل ك(؛ 11يمني )(؛ وشرح ثالثة األصول، حممد بن صاحل العث34بن قاسم )

 (.1/321األصول، د. عبدالرمحن الشمسان )

احل (؛ وشرح فتح اجمليد، ص121بدالعزيز آل الشيخ )( ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد، صاحل بن ع2)

 يد، حممد بن صاحل العثيمني(؛ والقول املفيد على كتاب التوح1/541بن عبدالعزيز آل الشيخ )

(1/214.) 



 

 

 

 

ال يقدرون على بني والغائألموات مجيعًا فاالستغاثة به شر ؛ ألن اغائبًا 

 نوويقدر ونيستطيع همأنب تعلق قلب املستغيثيها ف ؛ فاالستغاثة بهماإلغاثة

 ،؛ واالستغاثة عبادةحانها ال يقدر عليه إال اهلل سبم م، واعتقاده فيههوأن يغيث

 .جالله وال ُمغيث على اإلطالق إال اهلل جل

مل ا إذفلى ما ُطلب منه، ع قادرًاحلي احلاضر ا: أن يكون املستغاث به الثاني

  .(1) يكن قادرًا فاالستغاثة به شر 

، أو حبي حاضر فيما مبيت، أو حبي غائب ستغاثةاالوز جتال املقصود: أنه ف

 .(2) ال يقدر عليه إال اهلل جل جالله

   ﴿غاثة عبادة قوله تعاىل: ودليل كون االست): املصنف قال

   ﴾)، إىل  حني نظر النيب  وكان ذلك يف غزوة بدر

فدخل العريش  ،جاًلوبضعة عشر ر ةثالمثائه وأصحاب ،املشركني يف ألف رجل

 ،اللهم أجنز لي ما وعدتين)مستقبل القبلة يقول:  رافعًا يديه يناشد ربه عز وجل

وما زال ، (إلسالم ال تعبد يف األرضاللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل ا

رداءه  ذ أبو بكر فأخ ،داؤه عن منكبيهيستغيث بربه رافعًا يديه حتى سقط ر

كفا  مناشدتك ربك اهلل  يا نيب)، وقال : رائهه على منكبيه ثم ألتزمه من وفألقا

                                                           

ة األصول، (؛ وإفادة املسئول عن ثالث111ل الشيخ )( ينظر: شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آ1)

 (.55عبداهلل القصري )

ثالثة األصول، د.  وتنبيه العقول إىل كنوز(؛ 14( شرح األصول الثالثة، عبدالعزيز الراجحي )2)

 (. 1/323عبدالرمحن الشمسان )



 

 

 

 
ها من ووجه االستدالل؛ (1)هذه اآلية تعاىل هلل فأنزل ا ؛(فإنه سينجز لك وعد 

ناء، ثالستغاثة يف معرض أتى باالن اهلل جل وعال : أعلى كون االستغاثة عبادة

 هو االستغاثة به إجابته جلوى فعلهم رتب علأنه  وما دام ،ورتب عليها اإلجابة

العبادة  إذ ،فنتج أنه عبادة ؛لفعل حيبُّه اهلل ويرضاهذلك ا أنفإن ذلك يعين  ؛وعال

، (2)اهرة والباطنةقوال واألعمال الظن األاسم جامع لكل ما حيبه اهلل ويرضاه م

 دةْسِتغاثَة عباعلى أنَّ اال ﴾    ﴿ دلَّ قوُل اهلِل تعاىل:ف

 :وجهنيمن 

نهم استغاثوا به؛ يف أخرب اهلل تعاىل عنهم بأ املمؤمنني بهذا، إذ مدحاألول: 

 ﴿: قوله      ﴾عمل حمبوبًا عمله ممؤذٌن بكون ال العامل على ُحْد، وَم

 ادة.عند اهلل، وكل ما أحبه اهلل فهو عب

﴾ ﴿ ه:ها؛ يف قول: ترتِيُب االستجاَبة عليالثاني
(4). 

 ا استدل به املصنفولذلك جاء فيم ربوبية؛االستغاثة واالستعاذة تتعلق بالو

 ﴿ :ذكر الربوبية      ﴾، ويف االستعاذة: ﴿        ﴾ ،﴿ 

     ﴾فالذي  ،وبيةلعياذ من مقتضيات الربوا ،وذلك ألن الغياث ؛

  . (3) جل جالله املدبر كاملالهو الرب  يذغيث وُيعُي

* * * * * 
                                                           

 (.1214رقم )اإلمداد باملالئكة يف غزوة بدر، ب السري واجلهاد، باب:( أخرجه مسلم، كتاب 1)

 (. 143يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش2)

لشيخ عبدالعزيز ابن لى شرح ثالثة األصول، للعالمة ا( من تقريرات الشيخ صاحل بن عبداهلل العصيمي، ع4)

 باز رمحه اهلل. 

 (.143ل الشيخ )احل بن عبدالعزيز آ( شرح ثالثة األصول، ص3)



 

 

 

 

﴿ وله تعاىل:ق ودلي  الِبح؛: ) قال املصنف           

              

﴾
(1)). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وله ق) وأفضل القربات إىل اهلل ،من أعظم العباداتعبادة  ()الذبحأن  (ودليل)
أي: قل يا حممد هلؤالء املشركني الذين يعبدون غري اهلل، ويذحبون  ،(﴾﴿ :تعاىل
 ﴿) ،بالذبح( ﴾﴿) ،صلواتي: أي ،(﴾﴿)تعبدي بـ (﴾﴿) :لغريه

﴾)، ما أموت عليه، ووأحيا عليه من العمل الصاحل ،ما آتيه يف حياتي :أي، 
 ،(﴾ ﴿) :أنهووجه استحقاقه بذلك  ،ال لغريهاستحقاقًا  (﴾﴿)كل ذلك 
 ؛يف غريه من أنواع العبادة يف شيء من ذلك، وال (﴾  ﴿) ،ومعبودهم

بإخالص تلك األعمال  :أي ،(﴾﴿) ،بالعبادةجل وعال وهذا فيه بيان انفراده 
ن ، بل هو أمر ميليس أمرًا من قبلفهذا  ،امتثاله أمراً حتماً جيب عليَّ (﴾﴿)هلل 

املنقادين املبادرين المتثال هذا األمر من  (﴾  ﴿)اهلل سبحانه وتعاىل، 
 وماله بذبح القرابني لربه فهو املسلم ،ر جسده بالتعبد هلل، فإن من سخَّهذه األمة

 .(2) حقًا
   ــــــــــ

ــنف  والذبح لغًة:  ،وهي الذبح ،الثة عشــــــــرالعبادة الثدليل ذكر املصــــــ

 .(3)، وذبح احليوان: قطع حلقومه(4)الشق

                                                           

 . [114 – 112، اآليتان ]األنعام سورة (1)

ألصول، د. (؛ وتيسري الوصول شرح ثالثة ا34م )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاس2)

 (.143عبداحملسن القاسم )

 (.1/425)(؛ والصحاح، للجوهري 422( ينظر: معجم مقاييس اللغة، البن فارس )4)

 (.415( العني، للفراهيدي )3)

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
ىل بهيمة األنعام تقربًا إ نالعبد احللقوم واملريء م ُعقْطوالذبح هلل شرعًا هو: 

  .ةعلى صفة معلومتعاىل اهلل 

 . (1) تقربًا إليهلدماء تعظيمًا للمذبوح له و: إراقة اويقصد بذبح العبادة

وبها  ،ن اإلبل والبقر والغنمم تصة ببهيمة األنعامخمهلل جل وعال عبادة الذبح و

 ذبح ال ُيتقرَّب به إىلفالقيقة واألضحية، اختصت الذبائح الشرعية: اهلدي والع

مها بلحُيتقرب ها؛ بل ، وما عداها ال ُيتقرب بذحب(2)اهلل عز وجل إال ببهيمة األنعام

 ها، وإمنا يتقرب إىل اهللة ال يتقرب إىل اهلل بذحبفالذي يذبح دجاجصدقة أو هدية، 

ال ونه تقع منه عبادة الذبح، فإ ؛نعامبح بهيمة األف من يذبالصدقة بلحمها، خبال

يكون  ون مشركًا، بلال يك غري اهلل،إىل  ا أن من ذبح دجاجة تقربًايعين هذ

ادة إلر ؛فهو يكفر بذلك ،وإن كانت ال ُتقبل عبادة ،مشركًا؛ ألنه تقرب مبا فعل

 . (4)أو غريه أو وثن نمودية لذلك املعظم من صالعب وقيام معنى ،لغري اهلل التقرب

 فهي الاإلبل فالنحر،  ، وأمان الضأن واملاعزم والذبح يقال للبقر والغنم

ت وإذا ُطعنت وُحرِّك ،دتهاسكني أو باحَلْرَبة يف َوهلاتطعن ب هاتذبح ذحبًا، لكن

النحر، ويطلق  شمل الذبَح الذي هو قسيمالسكني وانتثر الدم ماتت، والذبُح ي

  .(3) روعرب بالذبح؛ ألنه األكث ،على النحر اخلاص لإلبل كذلك

وأعظم القربات،  ،بادة من أَجلِّ الطاعاتع تعاىل، الذبح والنحر هللو

ال يكون إال بتعلٍق  -من حيث هو -إراقة الدم إراقة الدم، و :املقصود منهاو

ال، فالذبح عبادة تعلق القلب باهلل جل وع للقلب، فإذا أراق الدم هلل جل وعال

                                                           

 (.1/233لتوحيد، عبداهلل الغنيمان )( احملاورات لطلب األمر الرشيد يف تفهم كتاب ا1)

 (.23لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا2)

 ( املصدر السابق.4)

 (.112يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش3)



 

 

 

 

علماء: إن العبد حال اطنة قلبية، ولذا قال الظاهرة يتبعها أو يكون معها عبادة ب

ل وعال، والتعظيم وديات، منها: الذل لربه جالذبح جيتمع يف قلبه أنواع من العب

بح إال هلل، وهذه كلها ذ طلب الربكة؛ ألنه ماعنده حال ذحبه، وله، ورجاء ما 

اللسان ببعض  ؛ به يقريك اليد، ويقريكعبادات قلبية، فالذبح فيه عمل ظاهر

هلل وقع يف شر  لعبوديات، فمن ذبح لغري االقول؛ وفيه عمل القلب بأنواع من ا

 شركه من جهتني فصار ،لق قلبه بغري اهللظاهر؛ لصرفه عبادة لغري اهلل، ولتع

(1).  

ولفظًا؛  قصدًاوجل  أن يكون هلل عزوَجَب  ،إن كان على وجه التعبدوالذبح 

ذكر اسم أن يجيب و ،وحده ال شريك له ل وعاليذبح متقربًا إىل اهلل جأن فيجب 

 باسم اهلل عند الذبح؛ فإن :فرده لفظًا، بقول: يأيعند الذبح، جل وعال اهلل 

ذبح هلل قصدًا، وذكر  ، فهو مشر ؛ وإن جل وعالبالدم إىل غري اهلل ذبح متقربًا

فالتسمية على ؛ ل وعالهّل به لغري اهلل جا ُأاسم غريه لفظًا، فهو مشر ؛ ألنه مم

ن ني يف هذا الذبح باهلل، ألاهلل عند الذبح، فإنه يستع ىالذبيحة: استعانة، فإذا مسَّ

سم اهلل جل وعال، فجهة تربكًا، ومستعيناً باح مالباء يف قول: بسم اهلل؛ يعين: أذب

صد، فمن ذبح قصد: فهذه جهة عبودية ومقاالتسمية إذًا جهة استعانة؛ وأما ال

 الذبح التقرب هلل جل القصد منكان و ،ة باهللكانت االستعان :باسم اهلل هلل

ودية، وذكر غري اسم اهلل بالذبح شر  يف العب قصد غري فاملقصود: أنَّ؛ (2)وعال

ن جهتني: إما من فالشر  يقع يف الذبح م، اهلل على الذبيحة شر  يف االستعانة

ا من جهة العبودية سم اهلل على الذبيحة؛ وإمجهة االستعانة: فيما إذا ذكر غري ا

                                                           

 (.111 -114يخ )شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش( 1)

 (.134يز آل الشيخ )( التمهيد لشرح كتاب التوحيد، صاحل بن عبدالعز2)



 

 

 

 
 ربعة:أ، فصارت األحوال (1) وعال والتعظيم وإراقة الدم لغري اهلل جل

 و التوحيد.أن يذبح باسم اهلل هلل، فهذا ه( 1
 وهذا شر  يف العبادة. ،أن يذبح باسم اهلل لغري اهلل( 2
عانة، وشر  يف اهلل، وهذا شر  يف االست باسم غري اهلل لغريأن يذبح ( 4

 العبادة أيضًا.
  .(2)ذا شر  يف االستعانةبيحة هلل، فهوجيعل الذ ،أن يذبح بغري اسم اهلل( 3

كأن  ؛ه اللحموالتقرب، وإمنا يقصد من والذبح إذا مل يكن على وجه التعبد

م فيه جاء تبعًا ال له الشر ؛ لكون إراقة الديكون إكرامًا لألضياف، فهذا ال يدخ

فإن  ؛بواب التوحيدالف الذبح الذي ُيذكر يف أقصدًا، وإمنا املقصود به اللحم، خب

ينوي الذابح التقرب  ؛ فال ُيشرتط يف الذبح أن(4)إراقة الدم فيه جاء قصدًا التبعًا

ه لغري اهلل، وأيضًا مل فإذا ذبح ومل يقصد التقرب ب ؛بالذبيحة إىل اهلل جل وعال

اللحم، يعين: لألكل، فهو  وأراد به ،بح باسم اهللوإمنا ذ يقصد التقرب به هلل،

 .(3) مأذون به

﴿ :بقوله تعاىلذبح عبادة على أن الوقد استدل املصنف         

             ﴾، عاء، وقيل: يل: املراد بها الدقيف اآلية الصالة و

تكون ، فالصالة (5)تسليمحة بالتكبري واملختتمة بالاملراد بها الصالة املعروفة املفتت

                                                           

 (.132يز آل الشيخ )( التمهيد لشرح كتاب التوحيد، صاحل بن عبدالعز1)

 (.131) املصدر السابق( 2)

 قواعد ومسائل يف(؛ و1/333ألصول، د. عبدالرمحن الشمسان )اتنبيه العقول إىل كنوز ثالثة ( ينظر: 4)

 (.21توحيد اإلهلية، عبدالعزيز الريس )

 (.131بدالعزيز آل الشيخ )( ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد، صاحل بن ع3)

 (2/143( ينظر: اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب )5)



 

 

 

 

﴿ :تعاىل له، وقواستحقاقًا هلل جل وعال ﴾  :هلل لذبحاقيل يف تفسريه هو ،

ال تقتصر على الذبح  ، فاملناسك هناعبد بهتوقيل: إن النسك هنا يشمل كل ما ُي

وجه االستدالل و، (1)شمل الذبح ويشمل غريهبل النسك ي والتقّرب به فقط،

ذا هو ههلل رب العاملني،  أن ذحبي :، واملعنى﴾﴿ :تعاىل يف قوله :من اآلية

لعاملني ال شريك قاق؛ فالذبح مستحق هلل رب اهنا لالستح (الالم)والشاهد، 

لى أن الذبح ال شريك له، وهذا يدل ع كما أن الصالة مستحقة له وحده ؛له

م وجه استدالل آخر وثحده دون ما سواه؛ ادة مستحقة له وهلل جل وعال عب

﴿ :وهو قوله جل وعال ،من اآلية      ﴾ن الذبح هلل أ ، وهذا يدل على

  . (2)دل على أنه عبادةف ،به مأموٌر ،جل وعال وحده

﴾  ﴿ :هذه اآلية قوله جل وعال ُلْثوِم
الصالة ب أمَرحيث : (4)

 جيوز صرفهما لغري ن الصالة والذبح عبادتان البالذبح له؛ فدل على أ وأمَر ،له

 . اهلل جل وعال

* * * * * 
 .((3)(ِلَغْيِر اهلل لَعَن اهلل َسْن َذَبَح): َوِسَن الُسنَِّة):  قال املصنف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                           

(؛ وجمموع 2/143لقرطيب )ع ألحكام القرآن، ل(؛ واجلام5/324( ينظر: جامع البيان، للطربي )1)

 (.22/413الفتاوى، البن تيمية )

 (.113يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش2)

 .[2، اآلية ]الكوثر سورة (4)

 (.1223برقم ) ريم الذبح لغري اهلل تعاىل،( أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب: األضاحي، باب: يق3)

 الشرح 

 لياإلمجا



 

 

 

أن  على باتباعهاجل وعال مرنا اهلل اليت َأالنبوية  )من السنة(الدليل ( و) 
 )من ،الطرد واإلبعاد من رمحة اهلل :واللعن ()لعن اهلل :قوله  ،الذبح عبادة

ًا، أو من ذبح بعريكل مذبوح، فيشمل وهذا عام يشمل  ،وأراق الدماء (ذبح
لو  ، كمايشمل كل من سوى اهللهذا و ،()لغري اهلل بقرة، أو دجاجة، أو غريها

  .(1)لنيب، أو ملك، أو جين، أو غريهم ذبح
  ــــــــــ

ِة: )َوِمَن الُسنَّ فقال: ،لى أن الذبح عبادةعبدليل من السنة استدل املصنف 

ن باب محيتمل أنه  :(ن اهلللع):  قولهو  ((،اهلل لَعَن اهلل َمْن َذَبَح ِلَغْيِر)

 ربخي ول ــ: أن الرساهرًبا فمعنــ، فإن كان خأنه إنشاءل ــ، وحيتماإلخبار

عناه فم ،بلفظ اخلرب ًءشاوإن كان إن لغري اهلل؛ حأن اهلل جل وعال لعن من ذب

اهلل  غري اهلل أن يطردهل ذبح نــــلى مــو عــدعي الرسول أن : الدعاء، أي

: منه ستداللالذبح عبادة؛ ووجه اال احلديث على أن دلَّقد و، (2)من رمحته

ضي يقريم الفعل امللعون ، واللعن يقتبلعنه هغريلاهلل جل وعال ذم من ذبح أن 

مما يكون ، فلذنوبري اهلل كبرية من كبائر اغوهذا يدل على أن الذبح لصاحبه، 

غريه، فمعنى ذلك  جل وعال ُيبغض الذبح لُيبغضه اهلل جل وعال، وإذا كان اهلل

يكون عبادة، وإذا ثبت أنه ، فبوب له يف مقابلهحموحده  هللالذبح التقرب بأن 

                                                           

توحيد، حممد بن (؛ والقول املفيد على كتاب ال35اسم )حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن ق( ينظر: 1)

 (.142. عبداحملسن القاسم )(؛ وتيسري الوصول شرح ثالثة األصول، د1/222صاحل العثيمني )

 (؛ وحصول املأمول بشرح1/222ن صاحل العثيمني )( ينظر: القول املفيد على كتاب التوحيد، حممد ب2)

 (.144ثالثة األصول، عبداهلل الفوزان )

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

 .(1)عبادة، فيجب إفراد اهلل تعاىل به 

* * * * * 
 

                                                           

 (.112يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش1)



 

 

 

 
   ﴿ َقْوُلُه َتَعاَلى: ِِْر؛َوَدِليُ  النَّ):  قال املصــــــــنف 

   ﴾
(1)). 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رض يف مع ()قوله تعاىل ،عبادة ال يصرف إال هلل جل وعال ()النذرأن  ()ودليل 
ا أوجبوه على أي: يتعبدون هلل، مب ؛(﴾ ﴿) الثناء على من وفَّى بالنذر:

ٌ النذر فأثنى اهلل عليهم باإليفاء، وهو سبحانه ال يثين إال على فاعل  ؛أنفسهم بطري
 ،(﴾﴿) ،أي: ما فيه من األهوال (﴾ ﴿)، عسريًا (﴾ ﴿) ،عبادة

 .(2) جل وعال اهلل ةرمحأدركته ومنتشرًا وفاشيًا بني الناس إال من 
  ــــــــــ

يف اللغة: ما والنذر  ،وهي النذر ،ابعة عشرالعبادة الردليل ذكر املصنف 

سك ما نذر: أن توجب على نفال»، قال الراغب: (4) يوجبه اإلنسان على نفسه

 يس واجبًاكلف على نفسه ما لإجياب امل وشرعًا:، (3) «حلدوث أمر ليس بواجب

 . (5) منذور لهتعظيمًا لل بأصل الشرع؛عليه 

فصرف النذر تعاىل، ن يفرد بها اهلل سبحانه ومن العبادات اليت جيب أوالنذر 

                                                           

 [.2، اآلية ]اإلنسان سورة (1)

األصول،  سري الوصول شرح ثالثة(؛ وتي35م )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاس2)

 (.114عبداحملسن القاسم )د.

 (.251هيدي )( كتاب العني، للفرا4)

 (.222( مفردات ألفاظ القرآن )3)

األصول،  سري الوصول شرح ثالثة(؛ وتي35م )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاس5)

 (.114عبداحملسن القاسم )د.

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

، هوز صرفها إال هلل وحدال جيفذه اجلهة عبادة، هو من ه ،للمنذور له تعظيمًا

 إىل غري اهلل جل وعالنذر الصرف إذا ؛ ألنه لشر اوقع يف فمن نذر لغري اهلل 

ال ميكن أن يتوجه ر العتقاده أنه ُيعطيه، فصار كأنه يعتقد فيه تصرفًا، فهو نذ

 العتقاده يف ذر الذي لغري اهلل إال؛ فالناذر مل ينذر هذا الن(1) بالنذر إال باعتقاد

 ؛إما بقوة السببية فيهما بطبعه؛ وي ومينع، إطاملنذور له أنه يضر وينفع، ويع

وقعوا يف شدائد  ؛ حكايتهم وقوهلم: أنهمنلدليل على اعتقاد همؤالء الناذريوا

 شدائدهم ن أصحاب القبور؛ فانكشفتعظيمة، فنذروا نذرًا لفالن وفالن م

(2). 

﴿ :قوله تعاىلبنذر عبادة على أن ال وقد استدل املصنف    ﴾ ، ووجه

 فدل على أن ؛ثناءالرض ن الوفاء بالنذر ُذكر يف معأ :االستدالل من هذه اآلية

أنهم يوفون بم فاهلل جل وعال امتدحه ،هاالفعل عبادة حيبها اهلل ويرضا هذا

ر حمبوب له جل وعال، عل منهم، وهو الوفاء بالنذعلى أن هذا الف بالنذر، فدلَّ

  .(4)عبادة هو ف وكل حمبوب هلل جل وعال من األعمال

 عنه؛ انهيم كونهع ؛ مالنذر عبادة دُّعوقد استشكل مجع من أهل العلم 

إنه ال يرد شيئا، )عن النذر، وقال:  ديث ابن عمر قال: نهى النيب حل

                                                           

بن سعد  (؛ ومعجم التوحيد، إبراهيم121ل الشيخ )( ينظر: شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آ1)

 (.4/312)أباحسني 

(، دراسة 2/245لعراق، حممد بن علي غريب )( ينظر: التوضيح عن توحيد اخلالق يف جواب أهل ا2)

 هــ.1345لتوحيد، الرياض، ط. األوىل: ويققيق: د. أمني بن أمحد السعدي، الناشر: دار ا

مد بن حم (؛ وشرح ثالثة األصول،122ل الشيخ )( ينظر: شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آ4)

 (.12صاحل العثيمني )



 

 

 

 
 هيًا فهذا ُيشكل على عّدالنذر منه، وإذا كان (1)(ولكنه ُيستخرج به من البخيل

؛ ًةوِنها واجَبًة أو ُمستحبَّعلى َك -حاَل الطَّلب-ج ألنَّ الِعَبادَة ال ختُر ؛عبادة

وهذا  ء بالنذر؛وإمنا العبادة هي الوفا وهلذا قالوا: إن النذر ليس بعبادة،

 :النذر ينقسم إىل قسمني االستشكال منهم غري وارد أصال؛ ألن

 جل وعال بال قيد، لزم العبد نفسه بعبادة هلل: النذر املطلق: وهو أن ُياألول

ه، وهذا حممود، وليس من ل َثله، أو شيء حَد ُثُدْحيف مقابلة شيء َيوليس 

 .النذر الذي كرهه النيب 

زم العبد نفسه بعبادة لان عن مقابلة، وهو أن ُي: النذر املقيد: وهو ما كالثاني

 كما لو قال: إن شفى اهلل ؛دثه اهلل جل وعال لهحاهلل جل وعال مقابل شيء ُي

ء حيصل له نفسه عبادة مشروطة بشي مريضي ُصْمُت يومًا، فهذا يوجب على

ث بأنه ُيستخرج الذي جاء وصفه يف احلدي قدرًا، فهذا النوع هو املكروه، وهو

 اضى عليها.  يعمل العبادة حتى ُيقبه من البخيل؛ ألن البخيل هو الذي ال

ل وعال وحيبها، إال ادات اليت يرضاها اهلل جبوبهذا صار النذر عبادة من الع

الكراهة يف ، ثم إن (2) ، وهو النذر املقيديف حال واحدة وهي حال نذر املقابلة

إىل أصل راجعة  تليسجهة التقييد احلاصلة فيه؛ و إىل إمنا ترجعالنذر املقيد 

ففيه هو النذر، و التقييد، ال يف أصله، وفالكراهة رجعت يف وصفه وهالنذر، 

                                                           

إنه )فظ: (؛ ورواه مسلم يف صحيحه بل1124ر، برقم )( رواه البخاري، كتاب القدر، باب الوفاء بالنذ1)

وأنه ال يرد شيئًا، برقم  ، كتاب النذر، باب النهي عن النذر،(ال يأتي خبري، وإمنا يستخرج به من البخيل

(1142.) 

 (.153عبدالعزيز آل الشيخ ) د، صاحل بن( التمهيد لشرح كتاب التوحي2)



 

 

 

 

 جهتان:

 هذا النذر املقيد.: جهة الكراهة املتعلقة باألوىل

جلهة عبادة، فالوفاء لزم به نفسه، وهو من هذه ا: وفاؤه بالنذر الذي أالثانيةو

حصل املشروط، فيجب ذا نذر هلل نذراً مقيدًا، وبالنذر املقيد داخل يف العبادة، فإ

فالني عليَّ نذر بكذا لولي الهلل مريضي فلعليه الوفاء به؛ ولو قال: إن شفى ا

لكنه عبادة من  كروهًا من جهة التقييد،وكذا، فهذا نذر مقيد، وهو وإن كان م

املسألة أن ذه هالتحقيق يف ؛ ف(1) ال شر جهة الوفاء، فصرفه لغري اهلل جل وع

 ٍة:النذَر يُكوُن عبادًة بُشروٍط ثالث

ه ومَ رمضانَ مل يُكن نذُر واجٍب؛ فَمن نذرَ أن يُصأن يُكونَ ُمتعلِّقا بَنْفلٍ ال (1

 ِعبادًة ُيمدح بها.

 .لكفَّارةم مل يكن ُقربة ففيِه اِه ُمبهٍم؛ ألنَّه إذا ُأْبأن يكوَن النَّذُر معيَّنا غرَي (2

سًلا ال ُمطَلًقا ُمربل يكوُن  علَّقا يف ُمقابِل ِنعمٍة،أن ال يُكوَن هذا النَّذُر ُم (4

 .  (2) ةواملقابل على وْجِه الِعَوِض

 من الكالم -واألجر بةهلل تعاىل وأجزل له املثورمحه ا– انتهى املصنفبهذا و

رفتها، وهو: ليت جيب على اإلنسان معا عن األصل األول من األصول الثالثة

: وتعاىل هو هلل سبحانهر املصنف فيه أن اوقرَّ ، أي: معبوده،معرفة العبد ربه

لعبادة الذي ال ، وهو املعبود املستحق لالرب املربي الذي ربى مجيع العاملني

                                                           

 (.114يز آل الشيخ )( التمهيد لشرح كتاب التوحيد، صاحل بن عبدالعز1)
ن (؛ وتقريرات الشيخ صاحل ب44داهلل العصيمي )( ينظر: تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عب2)

 ه اهلل. مة الشيخ عبدالعزيز ابن باز رمحعبداهلل العصيمي، على شرح ثالثة األصول، للعال



 

 

 

 
 رَكلرب عز وجل، وَذالدليل املرشد إىل معرفة ا نيستحق العبادة سواه؛ ثم بيَّ

لى وجوب إفراد اهلل األدلة عثم ذكر ز وجل، الدالة على ربوبية اهلل عاآليات 

، املستحق للعبادة، كان ر أن الرب هو املعبودقرَّت سبحانه تعاىل بالعبادة؛ وملا

عبود، واليت جيب اليت ُتفعل هلذا الرب امل من املناسب أن ُتذكر أنواع العبادة

ن أنواع العبادة اليت شرع املصنف يف بيان شيء م جل وعال بها؛ وهلذا إفراد اهلل

، ابتدأها وعالل ج ة ُيتقرب بها إىل اهللأمر اهلل بها، فذكر أربعة عشر عباد

شرع يف بيان  ؛جمملة ن ذكر أنواعًا من العبادةأبالدعاء، وختمها بالنذر، وبعد 

ن أدلة كل نوع وبيَّ ؛لة يف تعريف العبادةأدلة كون تلك األنواع اليت ذكر داخ

، وجمموع األدلة مشر  نها شيئًا لغري اهلل فهوم من أنواع العبادة، وأن من صرف

أربع عشرة آية  ستة عشر دلياًل: -تعاىل رمحه اهلل-اليت ذكرها املصنف 

عبادات ُيتقرب بها  تلة على كون املذكوراه دالئل تلك األدووحديثان، ووج

 :إىل اهلل هي

؛ فإنه يدل على (فإذا استعنت فاستعن باهلل): األمر بها، كحديث: األول

 اهلل. ُد بهه ال يمؤمر إال مبا ُيْعَبأن االستعانة عبادة لألمر بها، فإن

﴿ ، كما قال تعاىل:اإلميان عليها: تعليق الثاني             

  ﴾يفه عليه.دة لتعليق اإلميان وتوق؛ فاآلية تدل على أن التوكل عبا 

﴿  قوله تعاىل:كما يف ،: مدح فاعلهاالثالث    ﴾ن أفهو دال على  ؛

 ،من مدح فعله ابتداًء بعقدهاملتض ،املويف بهالله جل جملدح اهلل  ؛النذر عبادة

 وانتهاًء بالوفاء به.



 

 

 

 

﴿ تعاىل: كقوله ،: بيان أجرهاالرابع             ﴾ ؛ فهو دال

تِّب عليه أجر فهو عبادة مأمور بها، فما ُر على أن التوكل عبادة واألجر يقع عن

 عبادة.

كقوله تعاىل: ، غريهماألنبياء و مؤمنني من: نسبة التقرب بها إىل املاخلامس

﴿          ﴾، ات.عباد ِبَرن الُقاملمؤمنني م وأفعاُل 

من  لعن اهلل): ما يف حديثك ،جعلها لغري اهلل ن: الوعيد ملالوجه السادس

ن الذبح هو هلل وحده دون اهلل يدل على أابح لغري ؛ فإن لعن الذ(ذبح الغري اهلل

  غريه.

؛ فكل عبادة دةشيء عبادة أو ليس بعبافمن هذه الوجوه الستة يعرف كون ال

 .(1) تعبد اهلل بهاا يدل على كونها عبادة ُيمذكورة يف كالم املصنف اقرتن بها م

على أن صرف هما ب االستداللميكن الل هنا  نوعان من االستدتقدم أن و

 العبادة لغري اهلل شر :

و السنة فيه وجوب عام بكل دليل من الكتاب ألاستدالل اال: النوع األول

 تصلح إال هلل، وأن من كون دلياًل على أن كل عبادة الفإنه ي ؛إفراد اهلل بالعبادة

لدليل إذا استقام اف ؛عبادة اهثبت أنفُي ،قد أشر ف -جل وعال-صرفها لغري اهلل 

عامة باألدلة البعد ذلك دل ستة من العبادة، فُيأن هذه املسألواالستدالل على 

 من ن من صرف شيئًاعلى أ ،بت أنه عبادةاليت يصلح االستدالل بها يف كل ما ث

 العبادة لغري اهلل فهو مشر .

 ؛فيها املسائل بأدلة خاصة وردت : أن ُيستدل علىوالنوع الثاني

                                                           

 (.41لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا1)



 

 

 

 
 ؛ ذلكلة خاصة وردت يفهلل بأدكاالستدالل على يقريم الذبح لغري ا

دلة خاصة وردت  وحده دون ما سواه بأواالستدالل على وجوب االستغاثة باهلل

ه دليل خاص ك، فكل نوع من العبادات لوكذا يف االستعاذة وحنو ذل ؛بذلك

ىل جل وعال بذلك ر ، وأنه جيب إفراد املوُيثبت أن صرفه لغري اهلل جل وعال ش

 .(1) النوع من أنواع العبادة

* * * * * 

                                                           

  (.222)( ينظر: ص1)



 

 

 

 

 األَْصُل الثَّان ي
لَّة   ْسالم  ب األَد  ين  اإل  فَةُ د   َمْعر 

َِ نقياد له بالطاعة، والَبَرَوُهَو: االلتسام هلل بالتوحيد، واال اَءُة ِسَن الشِ ر

َوَأْهِلِه
(1)

 . 

ََاُث َسرات ب:   سرتبة هلا و )اإلميان( و )اإلحسان(، ول )اإللام( َوهو 

:َخْمَسٌة() اإللام:َأْرَلانُ ؛ َفأرلان
(2) 

لول ر إال اهلل وأن حممدًا هإلَشَهاَدةُ َأن ال 

 .ِت اهلل اْلَحَراِمج َبْيــوم رسضان، وحاهلل، وإقام الصاة، وإيتاء الزلاة، وص

﴿َعاَلى: َفَدِليُ  الشََّهاَدِة؛ َقْوُلُه َت -                        

                           ﴾  :ا، وسعناه[18]آل عمران: 

  . (3)ال سعبود حبق إال اهلل
  .ْعَبُد ِسْن ُدوِن اهللَناِفًيا َجِميَ  َسا ُي :)ال إله( 

َلَما َأنَُّه َلْيَس  ،ِريَك َلُه ِفي ِعَباَدِتِهال َش ،اَدَة هلِل َوْحَد ُُِسْثِبًتا اْلِعَب :)ِإال اهلل( 

َلُه َشِريٌك ِفي ُسْلِكِه
(4)

. 

َِ ُحَها َق ِِي ُيَو ﴿ ْوُلُه َتَعاَلى:َوَتْفِسرُيَها الَّ                

                                                           

 .رباءة واخللوص من الشر  وأهله()خ(: )واخللوص من الشر (، ويف )ص(: )وال( يف 1)

َي ُبِن): ل: َرُسوُل اهلل : َقاَل: قا: حديث ابن عمر زيادة: )والدليل من السنة( )خيف نسخة:  (2)

ِم الصََّلاِة، َوِإيَتاِء الزََّكاِة، َوَرُسوُلُه، َوِإَقا ًدا َعْبُدُها ِإَلَه ِإلَّا اهلل، َوَأنَّ ُمَحمَّاْلِإْسَلاُم َعَلى َخْمٍس، َشَهاَدِة َأْن َل

 ﴿ده: )والدليل قوله تعاىل: ولكن زاد بع ،. ومثله يف )ص، د(«(َوَصْوِم َرَمَضاَن، َوَحجِّ اْلَبْيِت   

                        ﴾ وله تعاىل: ؛ وزاد يف )ص(: )والدليل ق﴿  

      ﴾ :[12، و35.]آل عمران 
 ( يف )د(: زيادة: )وحد النفي من اإلثبات:(.4)
 (.(: )كما أنه ال شريك له يف ملكه52( يف )د، م(، وحاشية ابن قاسم )3)



 

 

 

 
                                             

             ﴾ى: ، وَقْوُلُه َتَعاَل﴿          

                                               

                                        

     ﴾ :[64]آل عمران.  

﴿  َتَعاَلى:َحمًَّدا َرُلوُل اهلل؛ َقْوُلُهَأنَّ ُس :َوِدلي ُ َشَهاَدِة -          

                              

 ﴾  :[128]التوبة. 

ا َأْخَبَر، َأَسَر، َوَتْصِديُقُه ِفيَم ُلوُل اهلل: َطاَعُتُه ِفيَماَوَسْعَنى َشَهاَدة َأنَّ ُسَحمًَّدا َر

 ا َشَرَع.ُيْعَبَد اهلل ِإال ِبَم أالوواْجِتَناُب َسا عنه نهى وزجر، 

﴿يِد؛ َقْوُلُه َتَعاَلى: َوَتْفِسرُي التَّْوِح ،َلاِةَوالزَّ ،َوَدِليُ  الصَّاِة -        

                                        

    ﴾. 

وَدِليُ  الصِ َياِم -
(1)

      ﴿َقْوُلُه َتَعاَلى:  ؛

                    ﴾ :[183]البقرة. 

﴿ى: وَدِليُ  اْلَحجِ ؛ َقْوُلُه َتَعاَل -                     

                   ﴾ :[17]آل عمران. 

 اإِلمَياُن :اْلَمْرَتَبُة الثَّاِنَيُة

                                                           

 ( يف )خ(: )الصوم(.1)



 

 

 

 

اَطةُ اأَلَذى َوَأْدَناَها ِإَس ،اهلل ِإال إلهال  :َقْوُل (1) َأْعاَها ،ًةِبْض ٌ َوَلْبُعونَ ُشْعَب :َوُهَو

 ْعَبٌة ِسْن اإلميان.َواْلَحَياُء ُش ،َعِن الطَِّريِق

 ،َيْوِم اخآخرَواْل ،َوُرُلِلِه ،ِبِهَوُلُت ،َوَساِلَكِتِه ،وأرلانه لتة: َأْن ُتْؤِسَن ِباهلل

 والقدر َخْيِر ِِ َوَشرِ  ِِ
(2()3)

. 

ِِ ِِ اأَلْرَلاِن ﴿ قوله تعاىل:؛  السِ َتِةَوالدَِّليُ  َعَلى َه          

                                        

                ﴾ :[177]البقرة. 

﴿ َقْوُلُه َتَعاَلى: ؛ودلي  القدر             ﴾  :[41]القمر. 

 :املرتبة الثالثة: اإلحسان

ََفإن مل َتُكْن َت ،ك ترا ِأن تعبد اهلل لأن :وهو ؛رلن واحد ؛ َرا ُِ َفِإنَُّه َيَرا

َوالدَِّليُ 
(4)

 ﴾       ﴿َقْوُلُه َتَعاَلى:  

        ﴿، وَقْوُلُه َتَعاَلى: (5)

                              ﴾ :الشعراء[

﴿وَقْوُلهُ َتَعاَلى:  ،[217-220                               

                    ﴾  :[61]يونس.   

                                                           

 (.11قاسم ) وكذا يف حاشية ابن( يف )م(: )فأعالها(. 1)

 (: )وتمؤمن بالقدر خريه وشره(.14( يف )م(، وحاشية ابن قاسم )2)

 ( يف )خ، ص، د(: زيادة: )كله من اهلل(.4)

﴿ ( يف )خ، ص، د(: زيادة: )والدليل: قوله تعاىل:3)              ﴾)  :[.22]لقمان 

 [.4وكل على اهلل فهو حسبه( ]الطالق: زيادة: )وقوله تعاىل: )َوَمْن يت( يف )ص(: 5)



 

 

 

 
  بِن اْلَخطَّاِب اْلَمْشُهوُر َعْن ُعَمَر (1) ِجْبِريَ َوالدَِّليُ  ِسَن السُّنَِّة: َحِديُث

 َشِديُد ،َنا َرُجٌ ِإْذ َطَلَ  َعَلْي ،مذات يو عند رلول اهلل  (2)بينما حنن) َقاَل:

ََُر السََّفِرال ُيَرى َع ،اِد الشَّْعرَشِديُد َلَو ،َبَياِض الثِ َياِب  ،َوال َيْعِرُفُه ِسنَّا َأَحٌد ،َلْيِه َأ

َََ  ،َلى ُرْلَبَتْيِهَأْلَنَد ُرْلَبَتْيِه ِإَف ، ِإَلى النَِّبيِ  َجَلَسحتى   َلفَّْيِه َعَلى َوَو

َِْيِه َتْشَهَد َأْن ال  َأْناإللام: َفَقاَل:  ؟َأْخِبْرِني َعِن اإِلْلاِم :َوَقاَل: َيا ُسَحمَُّد ،َفِخ

 ،َوَتُصومَ َرَسَضاَن ،َوُتْؤِتيَ الزََّلاَة ،هلل، َوُتِقيمَ الصَّاَةإله ِإال اهلل َوَأنَّ حممدا َرُلولُ ا

َيْسَأُلهُ َوُيَصدِ ُقُه.  ،َفَعِجْبَنا َلُه ،َدْقَتَقاَل: َص ،َلْيهِ َلِبياَوَتُحجَّ اْلَبْيتَ ِإنْ اْلَتَطْعتَ ِإ

 ،للهور ،ولتبه ،وسالكته ،هللَقاَل: َأْن ُتْؤِسَن ِبا ؟اِنِني َعِن اإِلمَيَأْخِبْرفَقاَل: 

اَل: فَأْخِبْرِني َعِن َققال: صدقت.  ،خري ِ وشر ِ (3)وُتؤِسَن بالقدر ،واليوم اخآخر

ََفإن مل تكن ت ، لأنك ترا ِاإِلْحَساِن؟ َقاَل: َأْن َتْعُبَد اهلل َقاَل:  .(4)را ِ َفِإنَُّه َيَرا

فأخربني  َلمَ ِسنَ السَّاِلِ . َقاَل:ا اْلَمْسُؤولُ َعْنَها ِبَأْعفَأْخِبْرِني َعنِ السَّاَعِة؟ َقاَل: َس

َة اْلَعاَلَة ِرَعاَء الشَّاِء َوَأْن َتَرى اْلُحَفاَة اْلُعَرا ،َتِلَد اأَلَسُة َربََّتَها َقاَل: َأْن ؟َعْن َأَساَراِتَها

 يُر َأَتْدر: َيا ُعَملي َقاَلَم  ،(5)َنا َسِليَّاَفَلِبْث َم انطلقَقاَل:  .ْلُبْنَياِنَيَتَطاَوُلونَ ِفي ا

 ُمُكْم ِديِنُكمِجْبِريُ  َأَتاُلْم ُيَعلِ  إنهفَرُلوُلُه َأْعَلُم، َقاَل: : اهلل َوتَسِن السَّاِلِ ؟ ُقْل

(6)). 

* * * * * 

                                                           

 (: )جربائيل(.13( يف )ص، م(، وحاشية ابن قاسم )1)

 (: زيادة: )جلوس(.13( يف )ص، م(، وحاشية ابن قاسم )2)

 .واليوم اآلخر وبالقدر خريه وشره()( يف )خ(: )واليوم اآلخر والقدر(، ويف )ص(: 4)

 زيادة: )قال: صدقت(. ( يف )ص(:3)

 فمضى فلبثنا مليًا(.)(: قال: 24( يف )م(، وحاشية ابن قاسم )5)

 .لمكم أمر دينكم(هذا جربائيل أتاكم يع) (: قال:23( يف )م(، وحاشية ابن قاسم )1)



 

 

 

 

 .(اإِلْلاِم ِباأَلِدلَِّة َسْعِرَفُة ِديِن: ثَّاِنياأَلْصُ  ال: ) قال املصنف    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (ثاني)األصل ال :بيان األصل األول، وهو: معرفة العبد لربه، يأتيبيان بعد 

 والعمل بها، والدعوة إليها، والصربمن أصول الدين الثالثة اليت جيب معرفتها، 
جلَّ و عزَّا َشَرَعه اهلل العلم مبأي:  ،()معرفة دين اإلسالم :هووعلى األذى فيها، 

تكون ن أالبد و ؛تضمَّنته رسالته من التوحيدبعثه به، وما و ، لنبيه حممد
لتقليد، اخيرج عن حتى  ؛من الكتاب والسنة ()باألدلة مقرونة دينهلالعبد  معرفة

  .(1)عن علم ومعرفة، ال على وجه املتابعة للناس و ،يكون اعتقاده بهذا جازمًاو
  ــــــــــ

 عبدول، وهو معرفة الاألصل األمن بيان  -اىلرمحه اهلل تع-ملا فرغ املصنف 

من  يالثاناألصل بيان ىل وشَرَحه وَبَسطه، انتقل إ ،معرفة العبد معبوده :ربه، أي

 ي بعث اهلل به نبيه حممدًاالذدين اإلسالم لعبد ا: معرفة ، وهواألصول الثالثة

  .(2)سواهينًا دل وعال من العباد خامتًا لألديان، وال يقبل اهلل ج 

والدين يف (، ةعرفة دين اإلسالم باألدلماألصل الثاني: ) قال املصنف:

ين به ، واسُتعري ملا يتد(4)د والذلاللغة: الطاعة؛ وهو جنس من االنقيا

سيأتي يف كالم املصنف لتعاليمه وانقاد هلا، و َعاإلنسان؛ ألن من دان بدين خَض

                                                           

ثة (؛ وحصول املأمول بشرح ثال124ل الشيخ )( ينظر: شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آ1)

 (.144عبداهلل الفوزان )األصول، 

 (.15( شرح ثالثة األصول، محد بن عبداهلل احلمد )2)
اللغة،  (؛ ومعجم مقاييس2/1551(؛ والصحاح، للجوهري )412( ينظر: كتاب العني، للفراهيدي )4)

 (.454البن فارس )

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
  . اتبهوبيان مر ،اإلسالمدين تفسري 

دلة يف املعارف ال خيالف عموَم طلب األ وتعليق معرفة دين اإلسالم باألدلة

تضاه؛ فإنه ملا كان قبعض أفراده ألمر ا الثالث، فهو من ذكر احلكم العام مع

 .(1)عادة ذكر األدلة معها معرفة اإلسالم أكثرها مسائل ناسب إ

* * * * * 
 

                                                           

ات العلم ج مهماحل بن عبداهلل العصيمي، برنامالشرح الصوتي: )تعليقات على ثالثة األصول(، ص (1)

 هـ.1342السابع باملسجد النبوي 



 

 

 

 

د له بالطاعة، م هلل بالتوحيد، واالنقياَوُهَو: االلــتســا):  قال املصــنف

َِ َوَأْهِلِه  .(والَبَراَءُة ِسَن الشِ ر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فاملستسلم هلل ولغريه( ال لغريه، االستسالم هلل(: أي اإلسالم العام: )وهو)

 ،(يدبالتوح)ويكون االستسالم مشرك، واملمتنع عن االستسالم له مستكرب، 
 وحده ال شريك له فقد استسلم وهو إفراد اهلل جل وعال بالعبادة، فمن عبد اهلل

 ،(له( واإلذعان )االنقياد) :يههلل جيب علاستسالم العبد بالتوحيد ( مع و) ،له
وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ ألن الطاعة  ؛(بالطاعةجل وعال )هلل أي: 

( هذا االستسالم واالنقياد و)، وطاعة يف النهي برتكه ،طاعة يف األمر بفعله
ويعتقد  ،(الشرك( أعمال وأقوال )منأن يتربأ املسلم )ب ؛(الرباءة)يتضمن 
وهذه  ،غري متشبه بهم يف قول أو فعل ،هلممعاديًا ( أهلهيتربأ من )( و) ،بطالنها

 .(1) هي حقيقة اإلسالم
  ــــــــــ

 :هوو) تعريفه: يف قالفناه العام؛ بني املصنف هنا تعريف اإلسالم مبع

  بالتوحيد( لصحَّاإلسالم هلل :)وهو: لو قالو ،(االستسالم هلل بالتوحيد

  ﴿ ال تعاىل:قستسالم هلل مبعنى واحد، واال ،سالم هللاإلفتعريفه، 

  ﴾
ل وعال يف توحيد اهلل ج :يشمل :)بالتوحيد( :قوله؛ و(2)

 خص من هذه الثالثةمسائه وصفاته، واملقصود األويف أ ،ويف ربوبيته ،ألوهيته

توحيد هذا الألن اخلصومة وقعت فيه، و ؛العبادةاأللوهية وتوحيد  هو:

                                                           

ألصول، د. (؛ وتيسري الوصول شرح ثالثة ا31م )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاس1)

 (.111-114عبداحملسن القاسم )

 .[53، اآلية ]الزمر سورة (2)

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
 هلل ؛ فاالستسالم(1)مساء والصفاتمتضمن لتوحيد الربوبية ولتوحيد األ

بوبيته وألوهيته واخلضوع هلل بتوحيده يف ر بالتوحيد معناه: اإلذعان واالنقياد

  جيمُع معنيني:عال هلل جل و ؛ فاالستسالم(2)وأمسائه وصفاته 

؛ هقضائول ه،نهيلمره، وأليتضمن االستسالم ا وهذ، هللاالنقياد : أحدهما

 .، والصرب على املقدورفيتناول فعل املأمور، وتر  احملظور

﴾  ﴿ما قال تعاىل: ك ،إخالص ذلك هلل :والثاني
 :أي، (4)

فمن . ون ما سواهوهذا هو االستسالم هلل د ،خالًصا له، ليس ألحٍد فيه شيء

ما يستسلم له، لمًا؛ ومن استسلم لغريه كمل ينقد لربه ويستسلم له مل يكن مس

ن ؛ فاإلسالم هو: أ(3) ، فهو املسلممل يكن مسلمًا؛ ومن استسلم له وحده

ريك له؛ وال يستكرب يعبد إال اهلل وحده ال ش يستسلم العبد هلل رب العاملني، فال

 .(5)لكربالشر  واينايف سالم عن عبادته وطاعته وطاعة رسله؛ فاإل

 ء مسلمًا إال بانقياده هلليكون املر ال(: فلطاعةواالنقياد له با: )املصنف قال

اه اهلل كما دلت عليه ا هو دين اإلسالم الذي ارتضفهذ ،وباطنا ظاهرًاجل وعال 

، اطنه فهو منافقبظاهره دون بوانقاد لم من أسف ،نصوص الكتاب والسنة

 ؛بذكر مستقلاملصنف ه سالم هلل تعاىل، وإمنا أفردمن لوازم االستهلل  االنقيادو

                                                           

 (.122يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش1)
لرياض، ط. (، الناشر: دار أطلس اخلضراء، ا123األصول، خالد بن علي الغامدي )( شرح ثالثة 2)

 هـــ.1345األوىل: 

 .[22، اآلية ]الزمر سورة (4)
(، يققيق: حممد 1/212ية )(؛ وجامع املسائل، البن تيم23/123( ينظر: جمموع الفتاوى، البن تيمية )3)

 طويان.ق: د. عبدالعزيز ال(، يققي1/423عزيز؛ وكتاب النبوات، البن تيمية )

 مع الفقه اإلسالمي.(، يققيق: حممد عزيز، مطبوعات: جم1/244( جامع املسائل، البن تيمية )5)



 

 

 

 

 .والباطين حاطة باإلسالم الظاهريإلألنه أراد أن حيصل يف هذا التعريف ا

 .(شر  وأهلهالرباءة من الو)قال املصنف: 

ويدل ، (1) مفارقتهلتباعد من الشيء ومزايلته وا أصل معنى الرباء يف اللغة:

ال فلشر  وأهله،  يتحقق بدون الرباءة من االاإلسالم  أنعلى  هذا التعريف

 ، قال اهلل سبحانهأهلهو ال بالرباءة من الشر حيصل متام االستسالم هلل بالتوحيد إ

﴾        ﴿ وتعاىل:
ل َعفَج ،(2)

لكفر اإلميان باهلل تعاىل، وامرين: األعلى  تبةَرُم بالعروة الوثقىاالستمسا  

وهم  معاداة أهله،ووالرباءة منه،  ،غضهُبوالكفر بالطاغوت هو:  ؛بالطاغوت

 الشر .أهل 

غض تكفري من شر  وأهله، ويتبع هذا البُبغض القلب لل :وأصل الرباءة

د؛ اجلهاشروعية ومعاداتهم، وجهادهم عند م ورسوله،جل وعال ره اهلل كفَّ

، املعاداة: هي، ويتبع البغض أشياءولرباءة من الشر  أصلها البغض، فا

عليهم -من ليسوا علماءوهم -ة العام، فَتَبٌع للعلم كلهاو ، واملقاتلة،التكفريو

درجات العلم،  أما فروعها فإمنا هي حبسبأصلها وهو الُبغض، و من الرباءة

ال يبغض الشر   هولكن كان حيب اإلسالم وأهله،لو فال بد أن ُيْبِغض الشر ، ف

اعتبار األصل، لكنه د يبغض الشر  وأهل الشر  بقو ،فإنه ليس مبسلم ؛وأهله

، وإمنا ناقٌص دنيا، فهذا ليس مبشر حيب بعض املشركني لغرض من أغراض ال

                                                           

 (.32ز آبادي )(؛ والقاموس احمليط، للفريو111( ينظر: معجم مقاييس اللغة، البن فارس )1)

 .[251، اآلية ]البقرة سورة (2)



 

 

 

 
)واخللوص  :عبارة "األصولثالثة " سالة:ر نسخيف بعض رد وقد و؛ (1)إسالمه

ليست يف النسخ  هذهو، ءة من الشر  وأهله()والربا: بداًل منمن الشر ( 

اد الم هلل بالتوحيد واالنقي)االستس :لنسخ املعتمدةاملوجود يف اإمنا و، املعتمدة

أدل  ،(رباءة من الشر  وأهلهاللفظ )و ؛لشر  وأهله(ا له بالطاعة، والرباءة من

ن الشر  إمنا هو ألن اخللوص م ؛ن الشر ()اخللوص م :لفظاملراد من على 

يمؤيده أن هذا و ؛هى الرباءة من الشر  وأهلفيه معنخروج عن الشر ، وليس 

يف  وهو قوله تعاىل، حقًااللذي استدل به الشيخ الستدالل ال اللفظ هو املناسب

﴾        ﴿ :سورة الزخرف
يف ر َكفَذ ،(2)

أوىل من  ةء؛ فالتعبري بالربا(4) يناسب هذا التعريف وهو الذي ،اءةالرباآلية لفظ 

ألن اخللوص ال و لواردة يف اخلطاب الشرعي؛نها هي االتعبري باخللوص؛ أل

أدل على املوافاة  لرباءة؛ فإن لفظ الرباءةيدل على وفاء الرت  كما يدله لفظ ا

 .(3)قوة نفسها وص، فال يدل على ذلك بالبرت  ما ُيباين ذلك خبالف لفظ اخلل

  اإلسالم الشرعي له اطالقان:و

م العا، فاإلسالم رسلملشرت  جلميع األنبياء والادين العام، وهو  :أحدهما

ث ُبعالذي ك له، وهو عبادة اهلل وحده ال شري :هوو دين األنبياء مجيعًا؛ هو

 :املصنف هنا بقوله ، وقد عرَّفهيع اخللقخوطب به مجبه مجيع األنبياء، و

 الرباءة من الشر  وأهله.و ،االنقياد له بالطاعةو ،االستسالم هلل بالتوحيد

                                                           

 (.122يز آل الشيخ )دالعز( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عب1)
 .[21، اآلية ]الزخرف سورة (2)

ة، إبراهيم اخلريصي حتمات املعرفة على كل مسلم ومسلم( ينظر: التنبيهات املختصرة شرح الواجبات املت4)

 (.123الشيخ ) (؛ وشرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل21)

 (.12بداهلل العصيمي )عاىل على العبيد، للشيخ صاحل بن عت( التعليقات على القول السديد فيما جيب هلل 3)



 

 

 

 

عده من االنقياد له د، فاجلملتان اآلتيتان بوحقيقته: هو االستسالم هلل بالتوحي

؛ فإن العبد هما من مجلة االستسالم هلل بالطاعة، والرباءة من الشر  وأهله،

رح بهما اعتناء برئ من الشر  وأهله؛ لكن ُصإذا استسلم هلل انقاد له بالطاعة و

 .(1)بهما

 :وله معنيان أيضًا ،خاص :واآلخر

؛ فإنه يسمى هاجمن الدين والشرعة واملن ما اختص به حممد : أوهلما

 . إسالمًا

هذا املعنى هو املقصود و ،ها تسمى إسالمًا: األعمال الظاهرة، فإنوالثاني

 . (2) نإذا ُقرن اإلسالم باإلميان واإلحسا

قيقة بني احلعناه العام مبع يف تعريفه لإلسالم مج -رمحه اهلل تعاىل-واملصنف 

 من :يون يف تعريفهللغوية اليت ذكرها اللغوالشرعية لإلسالم وأصوله؛ واملعاني ا

وأتى  ؛ف اإلسالمرَّءة؛ وهو أفضل من َعاإلخالص واالنقياد والسالمة والربا

؛ فال (4)انعه وقواعده، بتعريف جامع محبقيقته وأوضحه وفسَّره، وبني أصول

، ويتربأ من الشر  عال، وينقاد له بالطاعةيصح إسالم العبد حتى يوحد اهلل جل و

 .(3)وأهله 

* * * * * 

                                                           

 لعصيمي.( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا1)

خ ن عبدالعزيز آل الشي(؛ وشرح ثالثة األصول، صاحل ب141-2/145( ينظر: الفتاوى، البن تيمية )2)

 (.42)اهلل العصيمي (؛ وتعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبد125)

 (.123ي )( ينظر: شرح ثالثة األصول، خالد بن علي الغامد4)

 (.11( شرح ثالثة األصول، محد بن عبداهلل احلمد )3)



 

 

 

 
ََاُث َسر):  قال املصنف  .()اإلحسان(( و)اإللام( و)اإلميان ات ب:َوهو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثالث له )، عث به حممد الذي ُباخلاص اإلسالم دين  :( أيوهو)

مرتبة  ، وهي:بعضها أكمل وأعلى من بعض ودرجات،منازل  :( أيمراتب
ل دين اإلسالم ــ، وأه(اإلحسان)مرتبة ( و) ،(اإلميان) مرتبة( و) ،(اإلسالم)

رتبة ن مرتبة إىل مــلم مد ينتقل املســ، وقخيلو حاهلم من إحدى هذه املراتب ال
وأول تلك املراتب اإلسالم، ، أو أدنى منها على قدر طاعته هلل ،أعلى منها

إىل العليا فقد وصل إىل ما ، ومن وصل وأوسطها اإلميان، وأعالها اإلحسان
 .(1)املسلم فال يلزم أن يكون مؤمنًا ، وأمامؤمن، واملؤمن مسلم، فاحملسن قبلها

  ــــــــــ

دين  هنا بيانأراد و لعام،امبعناه دين اإلسالم  تعريفاملصنف فيما سبق ذكر 

ين اإلسالم(، : )األصل الثاني: معرفة داإلسالم اخلاص، وهو املراد يف قوله

، املتضمن  مدحم النيب عث بهالذي ُبص اخلااإلسالم أي: معرفة دين 

 :له ثالث مراتب، هيين الدودعا إليه، وهذا  ،ونهى عنه ،مر بهجلميع ما َأ

 وتسمى اإلسالم. : مرتبة األعمال الظاهرة،األوىل

 باطنة، وتسمى اإلميان.: مرتبة االعتقادات الوالثانية

ة هذه وحقيق ،ظاهروعمل ال باطنعمل الي: أ: مرتبـة إتقـانهما،   والثـالثـة  

 .(2) ى اإلحساناهدة أو املراقبة، وتسمملشعبادة اهلل على مقام ا املرتبة:

                                                           

ألصول، د. (؛ وتيسري الوصول شرح ثالثة ا32م )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاس1)

 (.124عبداحملسن القاسم )

صول، (؛ وتعليقات على ثالثة األ144بدالعزيز آل الشيخ )بن ع( ينظر: شرح ثالثة األصول، صاحل 2)

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

ا دائرة، فهو  بعض، فاإلسالم أوسعهوهذه املراتب الثالث يدخل بعضها يف

ان، إلميان، وأخص منه اإلحسينتظم اإلميان واإلحسان، وأخص منه ا

تي اآل هيف كالموسيأتي  ،هنا جمملة براتامل كرذ -رمحه اهلل تعاىل-واملصنف 

الواجب عليه يف  هم مهمات الدين معرفة العبدومن أوبيان أدلتها، تفصيلها 

لواجب منها يرجع سالمه وإميانه وإحسانه؛ واإهذه املراتب الثالث: أي: يف 

 إىل ثالثة أصول:

ليت ستأتي، أصول اإلميان الستة الم ع: االعتقاد، وِجَماعه: األول

 يف نفسه. كونه مطابقًا للحق والواجب فيه

الختيارية ظاهرًا يه: موافقة حركات العبد اف : الفعل، والواجبوالثاني

 .أمرًا أو إباحة وباطنًا للشرع

ملرضاة اهلل جل  ابهتر  العبد واجتنوافقة : الرت ، والواجب فيه: موالثالث

يت اتفق عليها دين اخلمس الوهي:  ،رماتاحملأصول وعال، ومجاعه: علم 

القول على اهلل بغري و ،والشر  ،والبغي ،اإلثمو ،األنبياء، وهي: الفواحش

 ل بها.ويتص علم، وما يرجع إىل هذه

من  على العبدب الفعل والرت  ُتبني ما جيفهذه األصول الثالثة من االعتقاد و

ن هذه األصول عرفته ممتفصيل ما جيب واإلسالم واإلميان واإلحسان، 

ف الناس يف أسباب ال، ال ميكن ضبطه الخت االعتقاد والفعل والرتالثالثة: 

ا وجب لم الواجب هو أن كل م، وأحسن ما قيل يف بيان الع(1)العلم الواجب

                                                           

 (.42صاحل بن عبداهلل العصيمي )

على ثالثة األصول،  ( مطبوعات اجملمع؛ وتعليقات1/333( ينظر: مفتاح دار السعادة، البن القيم )1)



 

 

 

 
 . (1)ل أدائه عليك من العلم وَجَب عليك تعلمه قب

* * * * * 
 

                                                           

 (.42صاحل بن عبداهلل العصيمي )

ج مهمات العلم احل بن عبداهلل العصيمي، برنامالشرح الصوتي: )تعليقات على ثالثة األصول(، ص (1)

 هـ.1342السابع باملسجد النبوي 



 

 

 

 

 :)َخْمَسٌة( إللام:اَأْرَلاُن ؛ َفرلانل  سرتبة هلا أو):  قال املصنف

لصاة، وإيتاء الزلاة، رلول اهلل، وإقام ا أن حممدًاإال اهلل و إلهَشَهاَدُة َأن ال 

  .(وصوم رسضان، وحج َبْيِت اهلل اْلَحَراِم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أركان ف) ،ال تقوم إال عليها (هلا أركان)من مراتب الدين الثالثة ( وكل مرتبة)

م األهم فاألهم من وقدَّال يستقيم إال بها، وال يثبت بدونها،  (اإلسالم مخسة
معبود حبٌ أي: ال ( إال اهلل أن ال إلهشهادة ) :و الشهادتنيوه ،أركان اإلسالم

( و) ،كافة بشريًا ونذيرًا إىل الناس( أن حممدًا رسول اهللشهادة )( و) إال اهلل،
يف وقتها تامة بشروطها  (إقام الصالةركن الثاني: من أركان اإلسالم: )ال

 على اهلل هاافرتض اليت( الزكاة إيتاءالركن الثالث: )( و، )وأركانها وواجباتها
( باإلمساك عن سائر املفطرات رمضانهر )( شصومالركن الرابع: )( و، )داالعب

ن الرك( و، )ممن جيب عليه الصيام ،من طلوع الفجر الثاني إىل غروب الشمس
  .(1) ملن استطاع إليه سبيال( احلرامحج بيت اهلل اخلامس: )

  ــــــــــ

ان واإلحسان؛ الث، وهي: اإلسالم واإلميبني املصنف مراتب الدين الث ملا

 ،راتبتلك املة من رع يف بيان أركان كل مرتبشذكر أن كل مرتبة هلا أركان، و

رتبة اإلسالم، فذكر م ن مراتب الدين، وهيوبدأ ببيان أركان املرتبة األوىل م

م حممدًا رسول اهلل، وإقا دة أن ال إله إال اهلل وأن: شهاأن أركان اإلسالم مخسة

   .، وحج بيت اهلل احلرامالصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان

                                                           

ألصول، د. (؛ وتيسري الوصول شرح ثالثة ا32م )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاس1)

 (.122-124عبداحملسن القاسم )

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
يف و ،(1)للغة: جانبه األقوىواألركان مجع ركن، وركن الشيء يف ا

وده وجود ، وهو ما يلزم من وج(2)لشيء إال بهذلك ااالصطالح: ما ال وجود ل

الوجود اليت يف  أركان الشيء: أجزاؤهف ؛شيء، ويلزُم من عدمه عدُم الشيءال

كان رذلك تشبيهًا هلا بأمسيت بو ؛يف حقيقته ٌةوداخل ،ال حيصل إال حبصوهلا

ا اليت عليها مبناها، ، وأركان العبادات: جوانبه(4) البيت الذي ال يقوم إال بها

دعائمه العظام مبانيه وأي:  الم:أركان اإلساملقصود بو؛ (3) بطالنهاوبرتكها 

ه علماء األصول كن هنا مبعناه الذي يذكراليت ُبين عليها اإلسالم؛ وليس الر

اصطلح العلماء  لشيء متوقفة عليه؛ وإمنامن أنه ما كان داخل املاهية، وصحة ا

الدين؛  يات؛ ألنها أعظم واجباتعلى إطالق اسم الركن على هذه املسم

، (5) وى الشهادتنييئًا من أركان اإلسالم سش ذا اختلف العلماء فيمن تر هلو

 ماهعلماء على أن تاركمل يتفق ال ن اإلسالم؛من أركا، وهما احلج والصيامف

مؤمن مب فإنه ليسان ر  ركًنا من أركان اإلميواتفقوا على أن من تليس مبسلم، 

وأن أهل العلم  حادث،اصطالح الركن  وهذا يرجع إىل أّن اصطالح؛ أصاًل

                                                           

(؛ والصحاح، 412(؛ وكتاب العني، للفراهيدي )423اللغة، البن فارس )( ينظر: معجم مقاييس 1)

 (.2/1511للجوهري )

 (.331( الكليات، ألبي البقاء الكفوي )2)

ق، ط. (، الناشر: دار الفكر، دمش224) ( معجم مصطلحات أصول الفقه، د. قطب مصطفى سانو4)

 هـــ.1324األوىل: 

 (.415هاني )ف( مفردات ألفاظ القرآن، للراغب األص3)

لناشر: دار (، يققيق: رياض حسني الطائي، ا11يب )( حاشية كتاب اعتقاد أهل السنة، ألبي بكر الرح5)

 (.2/142ية )هـــ؛ وينظر: الفتاوى، البن تيم1345املقتبس، لبنان، ط. األوىل: 



 

 

 

 

فاظ العلماء كذلك فإننا ال ُنحكِّم أل باأللفاظ لإلفهام، وإذا كانأتوا 

أهل  م النصوص على اصطالحاتواصطالحاتهم على النصوص، وإمنا حنك

  .(1) النصوص فنفهم االصطالحات على ضوء ،العلم

نبيه لة هلل بالتوحيد ودالشها :إلسالم هيالشهادة اليت هي ركن من أركان او

الصلوات  :ي ركن من أركان اإلسالم هيوالصالة اليت ه؛ حممد بالرسالة

الزكاة  :هي هي ركن من أركان اإلسالم والزكاة اليت ؛املفروضة اخلمس

 :ن أركان اإلسالم هوركن م ووالصوم الذي ه ؛املفروضة املعينة يف األموال

حج الفرض  :وركن من أركان اإلسالم ه وواحلج الذي ه؛ رمضانشهر صيام 

لك مما يرجع إىل واحد فما زاد عن ذ،  رة واحدة احلرام يف العمر مإىل بيت اهلل

 ، وإن كان واجبًا،لركنحقيقة ا ن داخاًل يفمن هذه األركان اخلمسة فإنه ال يكو

الشهادة يف أداء  :عًان الشهادات املأمور بها شرم فمثاًل ،بل يكون خارجًا عنه

ن اإلسالم من يقة الركن املعدود من أركاال تندرج يف حق لكنها ؛احلقوق

صيام  ومثله ،لةرسا بالتوحيد وحملمد بالالشهادة، بل الركن خمتص بالشهادة هلل

 .(2) النذر أو حج النذر

 ،له إال اهلل ركنًاشهادة أن ال إ مل جتعلعلت الشهادتان ركنًا واحدًا ووُج

اتني الشهادتني أساس صحة ألن ه ؛ركناً ثانيًا وشهادة أن حممداً رسول اهلل 

: اإلخالص  بأمرينلعمل وال يكون صحيحًا إالا إذ ال يقبل ،األعمال وقبوهلا

                                                           

مد مرسي، ن حم(، يققيق: عادل ب51زيز آل الشيخ )( ينظر: شرح األربعني النووية، صاحل بن عبدالع1)

 هــ.1341الناشر: دار العاصمة، الرياض، ط. األوىل: 

 (.41داهلل العصيمي )( ينظر: تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عب2)



 

 

 

 
ادة أن ال إله إال إذا وجد اإلخالص يقققت شهف ،املتابعة للرسول ، وهلل

وألن  ؛ ادة أن حممدًا رسول اهللاهلل، وإذا وجدت املتابعة يقققت شه

ن متام شهادة أن ال إله ادة له بالرسالة والعبودية م، فالشهبلغ عن اهللالرسول  م

 .(1)ألوىل، فكأن الثانية تكملة لإال اهلل

يجب معرفتها عمال يف دين اإلسالم، فهذه األركان اخلمسة هي أصول األو

ناس، فالصالة درجتها باختالف حال ال باألدلة، ومعرفة هذه األعمال ختتلف

نه ال جيب معرفته هل اإلسالم، وأما احلج فإكل واحٍد من أ جيب معرفتها على

املستطيع فقط،  ن استطاع، ألنه واجب علىتفصياًل إاّل على من أراد أن حيج مل

 . (2)ناساوت وختتلف باختالف أحوال الففاملعرفة لدين اإلسالم تت

* * * * * 
     

                                                           

األصول،  (؛ وحصول املأمول بشرح ثالثة24مني )( ينظر: شرح ثالثة األصول، حممد بن صاحل العثي1)

 (.121) صول، د. عبداحملسن القاسملوصول شرح ثالثة األ(؛ وتيسري ا142عبداهلل بن صاحل الفوزان )

 (.5( شرح األصول الثالثة، د. خالد املصلح )2)



 

 

 

 

﴿ َعاَلى:َتْوُلُه ــَق َهاَدِة؛َفَدِليُ  الشَّ: ) قال املصنف            

            ﴾)
(1)

.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الركن األول من ( فدليل) ،له دليل هامن كل ركناإلسالم له أركان مخسة، و

قوله تعاىل ) :شهادة أن ال إله إال اهلل :أي ،(الشهادة) :وهو ،أركان اإلسالم
﴿ ﴾)، بـ خلقة وأعلم وأخرب ،قضى سبحانهأي: َحكمَ و: (﴿     ﴾) 

 ﴿)، يستحٌ العبادة ﴾) ( شهدو، )جل وعال، (﴿   ﴾) ا شهد كذلك مب
﴿) ؛أنه ال إله إال هو ه:لنفسه املقدسة بجل جالله اهلل  ﴾)، أصحاب :أي ،

(﴿  ﴾)  ،تفرده جل من أكرب األدلة والرباهني على  وهذاشهدوا بذلك أيضًا
اهلل و ،بول هذه الشهادة العادلة الصادقةيجب على املكلفني قف ،وعال باأللوهية

﴿) :جل وعال      ﴾)،  أخرب مرة أي: قائمًا بالعدل يف مجيع األحوال، ثم
 ﴿) بقوله: ر إفراده باأللوهيةكرَّو، أخرى        ﴾) ، فهو

ن حكيم: فال ميكن أهو فيمتنع من أن يكون له شريك، و :سبحانه وتعاىل عزيز
 .(2) به يف شيء مما خيتص به ى غريُهَوَسُي

  ــــــــــ

، وبدأ سالم اخلمسةيف بيان أدلة أركان اإل -رمحه اهلل تعاىل- املصنفشرع 

أن إال اهلل و إلهن ال َأسالم، وهو: شهادة بذكر دليل الركن األول من أركان اإل

 ؛اهلل شهادة أن ال إله إالليل أي: د: (فدليل الشهادة): القف ،رسول اهلل حممدًا

                                                           

 [.13] آل عمران، اآلية سورة (1)

ألصول، د. (؛ وتيسري الوصول شرح ثالثة ا33م )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاس2)

 (.32د املصلح )الثالثة، د. خال(؛ وشرح األصول 124عبداحملسن القاسم )

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
عظم شهادة يف إله إال اهلل؛ ألنها أ وأطلق لفظ الشهادة على شهادة أن ال

الشهادة و، (1)إليها فال ينصرف اإلطالق إالَّ ،الوجود، على أعظم مشهود به

ًا وشهادة؛ إذا ، مأخوذة من شهد يشهد شهود(2)تقول به يف اللغة: خرٌب قاطع

لشني واهلاء اقال ابن فارس: "ريه؛ به غ َمَللسانه، وأْعب رَبَخذلك بقلبه، فَأ َمِلَع

رج شيء من فروعه وإعالم، ال خي ،وعلم ،حضور :يدل على أصٌل ،والدال

 ،ملن احلق َمَلوأْع ،نالقاضي، إذا بيَّ عن الذي ذكرنا، يقال: شهد فالن عند

 الثالث دة حتى جيتمع فيها هذهال تكون شهافالشهادة ؛ (4) "وعلى من هو

 : مراتب

وإال كان الشاهد ؛ هصحة املشهود ب علم بقلبهأن يعتقد وي: املرتبة األوىل

 .له به َمْلشاهدًا مبا ال ِع

بل  ِلم به غريه،إن مل ُيْعوبلسانه؛  ا يشهد به: أن يتكلم مباملرتبة الثانيةو

 بلسانه، أو يكتبه. ويتلفظ به ،يتكلم به مع نفسه

 ،فمن تكلم بشيءيبينه له؛ و، غريه مبا يشهد بهم أن ُيْعِل: املرتبة الثالثةو

هلل، : العلم بأن ال إله إال اناه شهادةاليكون معنى: ف؛ به َدِهفقد َش ،وأخرب به

أنه : بلساني بنُيوُأ ،يب، وأقوُلبقل ؛ أي: أْعَلُم(3)والنطق بذلك، واإلعالم به

                                                           

 (.33( حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاسم )1)

 (.4/242(؛ ولسان العرب )1/321( ينظر: الصحاح، للجوهري )2)

 (.513، 512( معجم مقاييس اللغة )4)

الشيخ  لاحل بن عبدالعزيز آ(؛ وشرح األربعني النووية، ص2/313( ينظر: مدارج السالكني، البن القيم )3)

(31.) 



 

 

 

 

آلية اليت استدل بها يف ا بالوحدانيةه دة اهلل سبحانه لنفسوشها؛ (1)ال إله إال اهلل

ه بذلك، وتكلمه علمه سبحانفتضمنت  اتب؛مرالثالث املصنف تضمنت هذه 

لزام األمر بذلك واإلة، وهي: رابعضمنت أيضاً مرتبة كما ت ؛به، وإخباره خللقه به

حانه فإنه سب ية تتضمنه؛آلمه، لكن الشهادة يف ابه، وإن كان جمرد الشهادة ال يستلز

ه؛ ووجه استلزام شهادته لزم عباده بوقضى وأمر وأ ،به َمَكبه شهادة من َحشهد 

األمر باختاذه وحده  ه ال إله إال هو، يستلزمسبحانه لذلك: أن شهادته سبحانه بأن

أنه سبحانه هو لت على وأيضًا: فاآلية دإهلًا؛  والنهي عن اختاذ غريه معه إهلًا،

ادة؛ تضمن هذا هو وحده املستحق للعب نهوحده املستحق للعبادة، فإذا أخرب أ

لك عاىل عليهم، وأن القيام بذزامهم بأداء ما يستحقه الرب توإل ،العباد َرْماإلخبار َأ

اختـري لفظ والعتقاد اجلازم، ا الشهادة معناها:و؛ (2)هو خالص حقه عليهم

االعتقاد البد من  لتوكيد واجلزم؛ لبيان أنهالشهادة دون لفظ االعتقاد من باب ا

هذه هي ؛ وبه ، والذي تشاهده تشهدتقده، حتى كأنك ُتشاهد الذي تعاجلازم

اهلل وأن حممدًا رسول  يقال: شهادة أن ال إله إال من أنه –واهلل أعلم  –احلكمة 

  .(4) وال يقال اعتقاد ،اهلل

 ﴿ قوله تعاىل:بادة هلل تعاىل وحده على وجوب الشهاملصنف واستدل 

                                        

                                                           

 (.1/32( ينظر: تهذيب اللغة، لألزهري )1)

ز، لقاضي علي بن أبي الع(؛ وشرح العقيدة الطحاوية، ل2/312( ينظر: مدارج السالكني، البن القيم )2)

، عبدالرمحن بن (؛ وحاشية ثالثة األصول1/31،33يققيق: د. عبداهلل الرتكي، وشعيب األرنمؤوط )

 (.33قاسم )

 (. 124داحملسن القاسم )( ينظر: تيسري الوصول شرح ثالثة األصول، د. عب4)



 

 

 

 
 ﴾، أن اهلل  تعاىلعلى وجوب الشهادة هلل ةمن اآلي االستدالل وجهو :

هو ، ووكفى به شهيدًا ،ه إال هو املتفرد باإلهليةأنه ال إللنفسه  جل وعال شهد

ضمن احلكم والقضاء ادة اهلل سبحانه وتعاىل تتوشه ،أصدق القائلني وأعدهلم

وشهد له بذلك  ؛ماءاملالئكة، وهم ُعمَّار الس :لكله بذ َدِهوَش ؛واإللزام

أخرب بشهادة بعد أن شهد بذلك لنفسه، وو أولوا العلم من الثقلني، :أيضًا

أخرى مبضمون  العلم له بذلك، أخرب مرة يمالئكته له بذلك، وبشهادة أول

 ﴿ :ذلك فقال        ﴾دمة، الشهادة املتق والتكرار لتأكيد ؛

ه االستدالل من وج فهذا ،ن من الشاهدينوليتلفظ بها القارئ انفرادًا، فيكو

 .(1) هذه اآلية

  :وجهانفيه اب من حيث اإلعر اهذ ﴾  ﴿سبحانه وتعاىل:  ولهقو

ى هذا: شهد اهلل حال ، واملعنى علة )اهلل(نه حال من لفظ اجلاللأ أحدهما:

 .قيامه بالقسط: أنه ال إله إال هو

﴿ قوله: أنه حال من الضمري يف والثاني:   ﴾ ،هو، حال  ال إله إال :أي

ألول: يتضمن أن فرق ظاهر، فإن التقدير ا كونه قائما بالقسط، وبني التقديرين

﴿املعنى:   ﴾  ،أنه  :جمازيا به آمرا به، فاعال له، متكلما بالعدل، خمربا به

ال هو، ويف ذلك يققيق قائما بالعدل أنه ال إله إ شهد اهللأي: ال إله إال هو، 

املشهود به  هي أعدل شهادة، كما أنلكون هذه الشهادة شهادة عدل وقسط، و

املتضمن جزاء  - بالعدل ذا شهد قائمًاإوأعدل شيء، وأصحه وأحقه، 

                                                           

. خالد (؛ وشرح األصول الثالثة، د142ل الشيخ )( ينظر: شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آ1)

 (. 32املصلح )



 

 

 

 

ام موجب الشهادة : كان هذا من مت-النار املخلصني باجلنة، وجزاء املشركني ب

﴿ تعاىل: قيقها، وكان قولهويق      ﴾  اهد بها تنبيها على جزاء الش

ا بعد إال مم " حااًلقائمًا: "وهو أن يكون قوله -لثاني ير اوأما التقد؛ واجلاحد هلا

تحق اإلهلية، مع كونه بالعدل، فهو وحده املس ًافاملعنى: أنه ال إله إال هو قائم -

 هذه اآلية بأمرين: هلل سبحانه وتعاىل لنفسه يفقد شهد افيكون قائما بالقسط، 

األظهر و؛  بالقسطأنه سبحانه وتعاىل قائٌمشهد لنفسه باأللوهية، وشهد لنفسه ب

ه أولي العلم يشهدون له بأنو ،تضمن: أن املالئكةفإنه ي ؛هذا التقدير أرجحأن 

هد وش ،يكون شهد اهللفأمشل يف املعنى، فهو  ،ال إله إال هو، وأنه قائم بالقسط

بحانه وتعاىل قائٌم أمرين: باأللوهية، وأنه سوشهد أولو العلم هلل ب ،املالئكة

القسط، كما شهدوا علم قد شهدوا بأنه قائم ب، فيكون املالئكة وأولو البالقسط

ان التقدير: شهد ل ال يتضمن ذلك، فإنه إذا كبأنه ال إله إال هو، والتقدير األو

 ة وأولو العلم يشهدون أنه الواملالئك ، إله إال هوأنه ال -القسط قائما ب -اهلل 

 وأيضا فكونه قائمًا ؛من اسم اهلل وحده إله إال هو: كان القيام بالقسط حااًل

فتضمنت هذه اآلية  ؛من جمرد الشهادة ااًلبالقسط فيما شهد به أبلغ من كونه ح

للشر ، وعدله املنايف  فيةاملناجل وعال ه وهذه الشهادة: الداللة على وحدانيت

ب، ففيها الشهادة ته املنافية للجهل والعيللظلم، وعزته املنافية للعجز، وحكم

 .(1) عظم شهادةلم واحلكمة، وهلذا كانت أله بالتوحيد، والعدل، والقدرة والع

* * * * * 
 (.عبود حبق إال اهللال س :وسعناها):  قال املصنف

                                                           

 (. 32الد املصلح )(؛ وشرح األصول الثالثة، د. خ4/321( ينظر: مدارج السالكني، البن القيم )1)



 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ال ) -شهادة أن ال إله إال اهلل-ظيمة ومعنى هذه الكلمة الع: أي ،(ومعناها)

أن كل املعبودات من دون اهلل عز وهذا يتضمن  ،(حبٌ) يستحٌ العبادة( معبود
؛ ألنها معبودة بغري حٌ، فليس هلا من حٌ األلوهية وجل هي معبودات باطلة

عز وجل هلل  العبادة إثباتوهذا يتضمن دون كل من سواه،  (اهللإال ) ،شيء
    .(1) وحده

  ــــــــــ

أل: ما ـــائاًل يســـوكأن س ،(ال معبود حبق إال اهلل :ومعناها) :املصنف الـــق

: معنى هذه الشهادة، -ىلتعا رمحه اهلل-املصنف  فبنيمعنى ال إله إال اهلل؟ 

يه وهذا ف،  اهلل وحدهال معبود حبٍق إاّلبأنه:  ،شهادة أن ال إله إاّل اهللوهي 

 مسائل:

، وهذا تفسري مطابق، معبود()بـــ كلمة )إله( صنف املر فسَّ: املسألة األوىل

اإلله يف كالم العرب هو فأي: ال معبود،  ،مألوه() ِفعال مبعنى مفعول (إلهــ )ف

ب واخلوف د مع احلَبألوهة: إذا َعَيْأَلُه، ِإَلَهًة، وَه َأَلمأخوذ من:  وهواملعبود، 

 . (2)فإنه يكون قد أهله بًاحم راجيًا ا يعبده خائفًام إذا عبد عابٌدفوالرجاء؛ 

  :(4) الراجزقال 

 املـــــــــدَِّه           هلل در الغــــــــانيــــــــات  

 

 تأهلين ســــــــبحن واســــــــرتجعن م

 

 
 الذي جاء يفهو كذلك و ؛العبادة :هو اللغة يفالتأله فمن عبادتي،  :يعين

                                                           

 (.123داحملسن القاسم )( ينظر: تيسري الوصول شرح ثالثة األصول، د. عب1)

 (.144يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش2)

 (.1/24( هو رؤبة بن العجاج، ينظر: تفسري ابن كثري )4)

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

﴾   ﴿ :القرآن، قال جل وعال
املعبود، هذا فتفسري اإلله ب ،(1)

: يعين ،إلله بالرب اريفسبه ُيعلم أن توموافق للقرآن وموافق للغة العرب، 

، ادر على االخرتاع إال اهللقخالق أو ال : ال أنهابال إله إال اهلل،  :تفسري كلمة

فإن مادة  رآن،للغة العرب، ومناقض للق أبطل ما يكون؛ ألنه مناقض هذا من

 "اإلله"بعضهم من ذلك تفسري و؛ املعبود :اإلله هوف، (الرب)غري مادة  (اإلله)

 :معنى كونيف ،(2) ه، املفتقر إليه كل ما عدااملستغين عما سواه :هوبقوهلم، 

ل ما عداه إليه ك ه، وال مفتقرًاعما سوا ال مستغنيًا :ي، أعندهم (ال إله إال اهلل)

صار معنى كلمة التوحيد ف، ع إىل معنى الربوبيةيرج وهذا التفسري ،إال اهلل

وال يرزق إال اهلل،  : ال خيلقأي ،بوبيتهعندهم هو: توحيد اهلل جل وعال يف ر

 يف رد اعتقاد وحدانية اهللظنوا أن التوحيد هو جمهمؤالء و ،وال يدبر األمر إال اهلل

 اهلل جل ن املشركني قد أخربوهذا من أبطل الباطل؛ أل، (4)ذاته وصفاته وأفعاله

 ؛(3) كلمة التوحيد به ُرسَّمفاُل عنىاملون بهذا أنهم مقركتابه يف عنهم وعال 

                                                           

 .[13فصلت، اآلية ] سورة (1)

 (.145نصاري )ألشعرية، تأليف: أمحد بن عيسى األالسنوسية مع شرحها أم الرباهني يف العقائد ا (2)

حيد عندهم اعتقادي طلوب وقدرته على االخرتاع، فالتووحقيقة األلوهية عندهم: اعتقاد استقاللية امل( 4)

 اعتقاد استحقاق املعبود للعبادة نري اهلل بالعبادة إال إذا تضمفقط، وهلذا التزموا بأنه ال شر  بالتقرب إىل غ

 ليس شركًا لذاته عندهم ري، فصرف شيء من العبادة لغري اهللمن دون اهلل، وأن املعبود متفرد باخللق والتدب

صنف الشيخ حممد بن ت له؛ وهلذا اشتد اخلالف بني املإال إذا تضمن اعتقاد استحقاق العبادة ملن ُصرف

شر  يف االعتقاد فإنه كذلك ره حني بيَّن هلم أنه كما يكون الماء عصوبعض عل -رمحه اهلل –عبدالوهاب 

 تضمنة الشر  يف االعتقاد. غري اهلل بالعبادة، ولو مل تكن م يكون باختاذ الوسائط يف الطلب، ويف التقرب إىل

 (.43-1/41أبو بكر حممد زكريا ) ينظر: الشر  يف القديم واحلديث، تأليف:      

 (.145الشيخ ) األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل( شرح ثالثة 3)



 

 

 

 
ثار على إىل محل النصوص واآل اجعالتفسري ريف هذا  غلطهمسبب و

ب العرب وفهم يل بدهور بعيدًا من ختاطاملصطلحات املستحدثة بعد عهد التنز

غة وشرعًا؛ فإن ع اخلالق أو الرب باطل لالسلف، فتفسري اإلله بالصانع املخرت

  .(1) شرعًااإلله والرب مفهومان متغايران لغة و

( ال) جنس بقوله: )حبق(؛ فـــالنافية للنف خرب )ال( : قدَّر املصاملسألة الثانية

هذه  :(إال) ،()إال اهللوها، مبين على الفتح، ( امسو)إلهحرف لنفي اجلنس، 

ألنه ال  ؛(2))ال( خربهو  يسل)إال اهلل( االستثناء ظ اجلاللة، وأداة استثناء للف

( )الفألن  ؛ح لفظًاال معنى، أما كونه ال يصليصلح أن يكون خربًا هلا ال لفظًا و

عرف بل لفظ اجلاللة أ ؛معرفة ( هولفظ اجلاللة )اهللو؛ ال تعمل إال يف النكرات

؛ ث اللفظ واللغة( من حييه )العمل فاملعارف على اإلطالق، فال ميكن أن ت

عنى ، ألن املاللة خربًالفظ اجل َجْعُل  يصلحالن حيث املعنى فكذلك، وأما م

ات كثرية غري اهلل   معبودبصحيح، فهنا يكون: ال معبود إال اهلل، وهذا ليس

(  إله إال اهللاللجنس يف شهادة التوحيد: )النافية ل (ال)خرب ، فعز وجل

ف خربها إذا كان النافية للجنس حيذ (ال)حمذوف؛ ألن العرب ترى يف لغتها أن 

 فية للجنس: لفية يف آخر باب ال الناكما قال ابن مالك يف األ ،واضحًا

 رســـــَْقاُط اخَلَباْلَباِب ِإ َوشـــــَاَع ِفي َذا

 

ــر  َمْع ُسُقوِطِإَذا اْلُمَراُد ــــــــــ  ِه َظَهــــــــ

                                                            

 (. 1/31كر حممد زكريا )ينظر: الشر  يف القديم واحلديث، تأليف: أبو ب( 1)

 ، و )إال اهلل( خربه. ير خرب، فــــــــ )ال إله( مبتدأ( هنا  من يرى أن الكالم تام ال حيتاج إىل تقد2)

 اري، املتوفى سنةـــلشيخ علي القة التوحيد" تأليف اـــب كلمراـــإع ريد يفـــة: "التجـــينظر: رسال      

 هـ.1413



 

 

 

 

د إذا ظهر املرافللجنس؛  باب ال النافية :يعين (ِبَوَشاَع ِفي َذا اْلَبا)قوله: 

خلرب احملذوف لنحويني يف تقدير اا من وقد غلط كثرٌي؛ (1) مع احلذف فإنه ُيحذف

ال اهلل؛ ألنهم ال إله موجود إالتقدير: واخلرب كلمة )موجود(،  :قالواف

سم فاعل أو اسم ق، فال بد أن يكون إما ايشرتطون أن يكون اخلرب احملذوف مشت

، وهذا التقدير (وجودمكلمة )لوا اخلرب: مفعول أو مجلة امسية أو خربية، فقا

آهلة  هنا ألن  ال إله موجود إال اهلل؛ إذ ال يصح أن يقال: ؛ليس بصحيح

ألشخاص إىل غري مثل األشجار واألحجار وا ،ري اهلل سبحانه وتعاىلموجودة غ

ني مل ينازعوا يف وجود املشرك ويدل لذلك أن ؛، فهذا التقدير ال يصلح(2) ذلك

يصح أن يقال:  ة كثرية موجودة، هلذا الآهلة أخرى، فهم يعلمون أن هنا  آهل

   ﴿ :الواق أولئك املشركني ألن ؛(موجود): إن خرب )ال إله(

﴾
ه: هذه اآلهلة ( لقالوا لره )موجودكان خرب )ال إله( تقديلو ؛ ف(4)

الرسالة نه زبدة أل ؛كن اخلرب معلومموجودة، فكلمتك هذه ليست بصحيحة، ل

، در باملناسب الذي ُيْعَلُمذف ُقخرب )ال( إذا ُحف، عني ما بعث به النيب و

ر الكالم: ال م به ولوضوحه؛ فيكون تقديكان ألجل العلوإذا حذف اخلرب 

وحيد اهلل جل وعال الصالة والسالم ُبعث لت معبود حق إال اهلل؛ ألن النيب عليه

، وأن كل معبود سوى أنه ال معبود حق إال اهللوإلبطال عبادة غريه، و ،بالعبادة

                                                           

بن اصاحل  (؛ والتمهيد لشرح كتاب التوحيد،34( ينظر: شرح األصول الثالثة، د. خالد املصلح )1)

 (.22عبدالعزيز آل الشيخ )

 (.142الغنيمان ) ( ينظر: احملصول من شرح ثالثة األصول، عبداهلل2)

 .[5اآلية ]، سورة ص (4)



 

 

 

 
الذي ف؛ (1)لقخللم والطغيان والتعدي من ااهلل جل وعال فعبادته بالباطل والظ

إلله احلق، ولذلك ة: هو إثبات أن اهلل هو ايراد من هذه العبارة ومن هذه اجلمل

            ﴿ قال سبحانه وتعاىل:

﴾
ال إله يقصد  :عيني إاّل اهلل تعاىل، ، فيكون املعنى: ال معبود حق(2)

ال جل وعال اهلل، فإنه لتلك العبادة إ وأهٌل ،بشيء من العبادة وهو مستحق هلا

ه معلوم، فصار تقديره نإذًا هنا ُحِذف اخلرب؛ أل ،هو املستحق للعبادة دون غريه

﴿ألن اهلل جل وعال قال:  ؛ال إله حق أو ال إله حبق إال اهلل       

            ﴾
ويف ، (4)

               ﴿ :اآلية األخرى

﴾
مشتملة  :ورتنيوقد جاءت يف القرآن يف س ،اآليةفلما كانت هذه ؛ (3)

احملذوف هنا  ريه باطلة، ناسب أن يكونعلى أن عبادة اهلل حق، وأن عبادة غ

ألنها هي اليت دلت  ،ق أو ال إله حٌقكلمة )حق( أو كلمة )حبق(؛ ال إله حب

هنا  ، وحق إال اهللمعبود  : ال(ال إله إال اهلل) :فصار معنى ؛عليها اآليات

التقدير من هذا ار لكنها معبودات بالباطل، وصو ؛بودات غري اهلل عز وجلمع

وليس  ،له املعبودواإل» :- تعاىل رمحه اهلل - قال القرايف، (5)أنسب ما يكون

                                                           

 (.143، 142يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش1)

 [.42سورة يونس، اآلية ]( 2)
 [.44، اآلية ]لقمانسورة ( 4)

 [.12، اآلية ]احلجسورة ( 3)

. خالد (؛ وشرح األصول الثالثة، د142ل الشيخ )( ينظر: شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آ5)

 (.34)املصلح 



 

 

 

 

 ،كاألصنام والكواكب لوجود املعبودين يف الوجود ؛املراد نفي املعبود كيف كان

ومن مل يضمر  ،اهلل  معبود مستحق للعبادة إالال :بل ثم صفة مضمرة تقديرها

 .(1) «ًاهذه الصفة لزمه أن يكون تشهده كذب

صواب الو ،(حبق إال اهلل ال معبود :ومعناها): نفاملص قال: املسألة الثالثة

يصح و؛ (2)بدون الباء، أو ال معبود حٌق إال اهلل ،ال إله حٌق :أن يكون التقدير

 وهو أوضح للعامة،هلل، أو ال معبود حبٌق إال ا ،قحب ال إلهأن يكون التقدير: 

؛ (4)اس ليفهموهعل املصنف راعى تقريبه للن؛ ولهنا صنفوهو ما قدره امل

    ﴿ رآن، يف قول احلق تعاىل:أوفق للقاألول التقدير ولكن 

﴾
اخلرب هو املوجود، فنه ال حيتاج إىل تقدير، ألأصح وأقوم لغة؛ ؛ وهو (3)

ألن اجلار واجملرور  (، فيحتاج إىل تقدير آخر؛فال حيتاج لتقدير؛ أما قولنا: )حبق

 .(5)ود كائن حبق خرٌب متعلق مبحذوف، تقديره: ال معب

* * * * * 

                                                           

 (.2/52( الذخرية، للقرايف )1)

(، من إصدارات 14، للشيخ حممد بن صاحل العثيمني )شرح عقيدة أهل السنة واجلماعة، املنت والشرح (2)

ألصول، ينظر: شرح ثالثة ا؛ وهــ1342. األوىل: ممؤسسة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني اخلريية، ط

 .(143صاحل بن عبدالعزيز آل الشيخ )

 (.244صام بن أمحد مامي )ظر: بلوغ املأمول بشرح الثالثة األصول، ع( ين4)

 [.12، اآلية ]احلجسورة ( 3)

 (.14، للشيخ حممد بن صاحل العثيمني )( شرح عقيدة أهل السنة واجلماعة، املنت والشرح5)



 

 

 

 
 :()ِإال اهلل ،وِن اهللِميَ  َسا ُيْعَبُد ِسْن ُدَناِفًيا َج :)ال إله() 

َشِريٌك ِفي  َلَما َأنَُّه َلْيَس َلُه ؛ال َشِريَك َلُه ِفي ِعَباَدِتِه ،ُسْثِبًتا اْلِعَباَدَة هلِل َوْحَد ُِ

  (.ُسْلِكِه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهما ركناها، ، ثباتاإلنفي وال :مركبة من "ال إله إال اهلل"شهادة التوحيد: 

وهذا يتضمن نفي استحقاق العبادة عن كل من سوى  (،ال إله): النفي يف قولفـ
إال )؛ واإلثبات يف قول: (نافيًا مجيع ما يعبد من دون اهلل) :اهلل عز وجل؛ أي

تًا مثب) وهذا يتضمن إثبات العبادة هلل عز وجل وحده ال شريك له؛ أي: ،(اهلل
فإذا  ؛(أنه ال شريك له يف ملكه كماعبادته؛ ال شريك له يف  ،العبادة هلل وحده

وهو خالٌ كل شيء؛ فيجب أن ال شريك له فيه، كان هو الذي له امللك كله، 
 .(1) يكون هو املعبود وحده

  ــــــــــ

بتًا مث (إال اهلل)هلل، يًا مجيع ما يعبد من دون اناف (ال إلهقال املصنف: ))

إال اهلل" مكونة من نفي  ه"ال إلكلمة التوحيد ن بيَّن أف (:العبادة هلل وحده

ض )إال اهلل(، والنفي احمل :)ال إله(، واإلثبات :هما ركناها: النفي ،وإثبات

حتى يتحقق  ؛البد من اجلمع بينهماليس بتوحيد، وكذلك اإلثبات احملض، ف

ثبات اإلهلية هلل لة هذه الكلمة العظيمة على إدالالتوحيد وينتفي الشر ، ف

ت جيعل الشيء النفي واإلثباله؛ ألن وحده، أعظم من داللة قولنا: اهلل إ

ود أن يكون التأله يعدوه إىل غريه، فاملقص املقصود حمصورًا مبا ُذكر فقط، وال

                                                           

 (.21ا  )( شرح األصول الثالثة، عبدالرمحن بن ناصر الرب1)

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

في نأيقول:  ،(ال اهللإ الذي يقول )ال إلهف ؛(1)ال شريك له وحدهجل وعال هلل 

إله( نافية للجنس، و ) (الـ )ـُأثبت العبادة هلل، فومجيع ما ُيعبد من دون اهلل، 

ته وحده هي فاهلل هو احلق، وعباد ؛امسها، وخربها حمذوف تقديره )حق(

 ــــــ )ال إله( تتضمن نفييف هذه الكلمة، فـ (الـ )ـاحلق، وعبادة غريه منفية ب

ة هو عبادة غري اهلل؛ ــــ )ال( يف هذه الكلموجود معبود حبق سوى اهلل، فاملنفي ب

طلة، وليس نفيًا ه(: هذا نفي لآلهلة الباألنها عبادة بالباطل، فقول: )ال إل

،  إله()ال ى منهمن املستثن ُمخرج)إال اهلل( نى جلميع اآلهلة، وبه ُيعلم أن املستث

يدخل يف حكمه  ي حتى ُيستثنى منه، والومن حكمه، فال يدخل أصاًل يف املنف

 .(2) حتى خيرج منه

 ،(شريك يف ملكه كما أنه ليس له ؛بادتهال شريك له يف ع) املصنف:قال 

إن من ف ؛فرد بالعبادةن ُيأ فيجب ،ملتفرد يف ملكهاهو ىل ااهلل تع كما أنأي: 

 يف هلل شريكًا : امللكلوق الذي ليس شريكا هلل يفملخا َلَعْجأظلم الظلم: أن ُي

معبود  الأنه ير: ره من تقوهذا كالدليل ملا تقدم ذكر ؛العبادة، تعاىل اهلل وتقدس

س كما أنه لي ؛عز وجل نه ال يستحق العبادة إاّل اهللأ :وجه هذاو ق إال اهلل،حب

اإلهلية،  حيد الربوبية على توحيدله شريك يف ملكه، وهذا استدالل بتو

الستقالل وال ريك يف ملكه ال على وجه افاإلقرار بأن اهلل عز وجل ليس له ش

                                                           

ــول،1) ــية ثالثة األصـ ــم )عبدالرمح ( ينظر: حاشـ ــرح ثالثة األ52ن بن قاسـ ــول من شـ ــول، (؛ واحملصـ صـ

 (.134عبداهلل الغنيمان )

 بن إبراهيم (؛ وشرح ثالثة األصول، عبداهلل52م )( ينظر: حاشـية ثالثة األصـول، عبدالرمحن بن قاسـ   2)

 (.31القرعاوي )



 

 

 

 
واحد يف استحقاقه  أن اهلل جل وعال كيدًاأ على وجه اإلشاعة؛ يلزم منه لزومًا

هو وحده له امللك ال  كما أنه ، شريك لهال العبادة، ال يستحق العبادة إال هو،

يف -ريك يف امللك  القرآن أنه لو كان له شاهلل جل وعال َبيَّن يفو ؛شريك له

 ﴿: عالالبتغى إليه سبيال، قال جل و -ملكه              

    ﴾
بادة معبودات تستحق الع -لو كان معه آهلةف ؛(1)

يستحق العبادة إال من  نه الأل ؛ ملك اهلليكون هلم نصيب يف أنللزم  -فعاًل

لكه، بل هو املتوحد يف أحد يف م هليس معل وعال جاهلل و، ميلك النفع والضر

 .(2) هنه هو املستحق للعبادة وحدزم أينتج من ذلك ويلوملكه، 

* * * * * 
 

                                                           

 .[32، اآلية ]اإلسراءسورة ( 1)

ة، د. خالد (؛ وينظر: شرح األصول الثالث134ل الشيخ )آ( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز 2)

 (.34املصلح )



 

 

 

 

َِ ُحَها َقْوُلُهَوَتْفِسرُيَها ا):  املصنفقال  ِِي ُيَو ﴿  َتَعاَلى:لَّ       

                                        

      ﴾
(1)). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،(أن ال إله إال اهلل) :يعود إىل شهادة الضمري( وتفسريها الذي يوضحها)
 كتابه ما ذكره اهلل يفتفسري شهادة أن ال إله إال اهلل الذي يبينها بيانًا تامًا و :أي

﴿قوله تعاىل: يف ) ﴾)، اذكر إذ :يعين ،(﴿ ﴾) إمام احلنفاء: (﴿     ﴾) 
﴿) ،آزر   ﴾) ال ، قهم ويتقربون إليهمالذين اختذوا من دون اهلل آهلة يعبدون

﴿): مهل     ﴾)، ومتربئمبغض : أي (﴿     ﴾)، من الذي  :يعين
 ﴿) ،(ال إله)وهذا فيه معنى  ،موصولة مبعنى الذي (ماـ )، فمن اآلهلة تعبدونه

     ﴾)، وهذا فيه التعليل إلفرادهفإني أعبده ؛وبرأني ،أي: ابتدأ خلقي ، 
﴿) ،(إال اهلل)فيه معنى هذا و ،فاستثنى من املعبودين ربهبالعبادة، جل وعال     

 ﴾)،  :؛ ألن اهلداية بيده جل وصراطه املستقيميرشدني لدينه القويم أي
ن هداية ا يعبدون هو ممم تربؤهأن هذا يدل على هو الذي ميلك اهلداية، و وعال

فإنه بعيد عن هداية اهلل  ؛اهلل له، وأن كل من خالف هذه الرباءة لفظًا أو معنًى
﴿) ،سبحانه وتعاىل   ﴾)، كلمة  ،أي: وجعل اخلليل إبراهيم عليه السالم

وما تضمنته من إخالص مجيع أنواع العبادة هلل وحده،  ،التوحيد ال إله إال اهلل
﴿) والتربؤ من عبادة كل ما سوى اهلل           ﴾)،  نسله وذريتهأي: يف 

                                                           

 .[23-21، اآليات ]الزخرفسورة ( 1)

 الشرح 

 لياإلمجا



 

 

 

﴿)؛  من األنبياء بعده، وآخرهم نبينا حممد    ﴾)، أي: أهل مكة، 
﴿)، وغريهم  ﴾) عليه الصالة والسالم عما هم عليه إىل دين إبراهيم ،

    .(1)إليها فيقتدون مبن هداه اهلل من ذريته
  ــــــــــ

فسر هذه الكلمة ومل مل ُيأنه  -تعاىل هللرمحه ا- صنفحسن تأليف امل من

الذي ال ز وجل ا وضحها بكالم اهلل عيوضحها ويشرحها بكالم من عنده، وإمن

ارض كالم اهلل لفه، وال ميكن ألحد أن يعيأتيه الباطل من بني يديه وال من خ

آلية على تفسري كلمة من ا وجه الداللة؛ و(2)عز وجل إال من كان يف قلبه زيغ

إلثبات، نفي ما يعبد من ال اهلل( جامع بني النفي وا)ال إله إ :معنى: أن التوحيد

يل وله تعاىل عن إبراهيم اخللق وحده، ويبني نفيها هللوإثبات العبادة  ،دون اهلل

﴾  ﴿ :لهوبيَّن إثباتها قو ،﴾   ﴿عليه السالم: 
  ،

﴿قوله: ب (ال إله): ر عن معنىفعبَّ           ﴾إال )نى ر عن معوعبَّ ؛

 ﴿بقوله:  (اهلل     ﴾الرباءة من  :وه ،ه إال اهللفتبني: أن معنى ال إل ؛

ل جوقد أمرنا اهلل  ،ادة جبميع أنواعها هللعبادة كل ما سوى اهلل، وإخالص العب

 ﴿ يف قوله تعاىل:كما  ،(4) د يف نفيه وإثباتهأن نتأسى بإمام هذا التوحـيوعال 

                                                           

(؛ وحاشية ثالثة 213(؛ وتفسري السعدي )2/333نزيل" )( ينظر: خمتصر تفسري البغوي "املسمى معامل الت1)

اسم د. عبداحملسن القصول، (؛ وتيسري الوصول شرح ثالثة األ54األصول، عبدالرمحن بن قاسم )

 (.33(؛ وشرح األصول الثالثة، د. خالد املصلح )142)

 (. 35( شرح األصول الثالثة، د. خالد املصلح )2)

ن عبدالعزيز (؛ وشرح ثالثة األصول، صاحل ب53م )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاس4)

 (.132آل الشيخ )

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

                                         

              ﴾
(1) .   

لزم الرباءة من كل ما له إال اهلل تستإن ال ويف اآلية الداللة على أن شهادة أ

 ،هلل عز وجل بالعبادةبإفراد ا لتوحيد إاّليعبد من دون اهلل، وأنه ال يستقيم ا

  .(2) واخللوص من الشر  والرباءة من أهله

* * * * * 
 

                                                           

 . [3، اآلية ]املمتحنةسورة ( 1)

 (.22محن الربا  )(؛ وشرح األصول الثالثة، عبدالر35ينظر: شرح األصول الثالثة، د. خالد املصلح ) (2)



 

 

 

 
﴿ َلى:وَقْوُلُه َتَعا):  قال املصنف                       

                                               

          ﴾
(1)). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: يا أيها الرسول( ﴾﴿: قوله) :أيضًا ،"أن ال إله إال اهلل" :شهادة( مما يفسر و)

(﴿    ﴾)، أهل التوراة وأهل اإلجنيل ،وهم اليهود والنصارى، (﴿    

               ﴾)،  :استوى  ،لوا وهلموا إىل كلمة واحدة ال غريِبأْقأي
 وهي اليت ،ال خيتلف فيها رسول وال كتاب ،فيها أهل اإلسالم مع أهل الكتاب

 ﴿) :وهذه الكلمة هيها، يدعو الرسل أقوامهم إلي   ﴾)، ال  :أي
﴿) ،وحدهنوحد حنن وأنتم بالعبادة إال اهلل         ﴾)  ال وثنًا وال صنمًا

 ،ادة ال تتم إال بالتخلي عن الشركهذا لبيان أن العبو ؛وال صليبًا وال غريها
(﴿                ﴾)،  :ال يتخذ بعضنا البعض اآلخر أي

د إلفراد اهلل عز هذا تأكيو ،على غريهربًّا مطاًعا من دون اهلل فيفرض طاعته 
حتقيٌ شهادة أن ال إله إال من لوازم ف، ، ومنها الطاعةعبادةميع أنواع الوجل جب

ًا أربابًا هم بعضبعَض أاّل يتخذ الناُسو اهلل، أن يكون العبد مطيعًا هلل جل وعال،
وأطاعه  ،دًاأحاتباعهم يف حتريم احلالل أو حتليل احلرام، فمن اتبع ؛ بمن دون اهلل

﴿) ،فإنه قد اختذه رّبًا من دون اهلليف حتريم ما أحل اهلل أو حتليل ما حرم اهلل   

  ﴾)  التوحيداالجتماع على كلمة ومل يقبلوا، (﴿  ﴾)  يا أمة حممد أنتم

                                                           

 . [13، اآلية ]آل عمرانسورة ( 1)

 الشرح 

 لياإلمجا



 

 

 

 

    .(1) بالتوحيدهلل خملصون  (﴾  ﴿): هلم 
  ــــــــــ

: من اآلية ستداللوجه االة التوحيد؛ وذكر املصنف دلياًل آخر ُيفسر شهاد

 (عبدأال ن): تعاىل قولهف، (ال إله إال اهلل) :عنىمتفسري تضمنت اآلية أن هذه 

هو  وهذا ،هذا اإلثبات (إال اهلل): تعاىل وقوله ؛: ال إلهيف كلمة هذا النفي

﴿يف قوله تعاىل: عناها م تأكيد جاء يف اآليةد قوالتفسري لكلمة التوحيد،     

             ﴾، لربوبية هنا ، وكان تفسري اهللاآهلة من دون  :يأ

، أنه خيلق ويرزق استقالاًل : اخللق أنه رب، مبعنىيف عوامل يّد؛ ألنهم باإلهلية

إنه من تر  ما دل عليه أوهلا ف أنب تقريرآخر اآلية  ويف، وحييي ومييت استقالاًل

﴿ :ألنه قال مبسلم؛ليس                 ﴾مل  اذإ؛ أي: ف

ال اهلل وال نشر  به )أال نعبد إ :، وهينكمتذعنوا هلذه الكلمة اليت بيننا وبي

ادة اليت ال ؛ وهذه اآلية بينت الشه(2)مفأنتم لستم من أهل اإلساليئا(، ش

ذين الركنني العظيمني، يف قلب إال به ال تقّريستقيم هلا ساق وال يثبت هلا عود و

كان وقد ، (4)ن كانعن غريه كائنًا م هانفيهما إثبات العبادة هلل عز وجل، وو

                                                           

(؛ وخمتصر 122ري )ري، بإشراف: صفي الرمحن املباركفو( ينظر: املصباح املنري يف تهذيب تفسري ابن كث1)

(؛ 54دالرمحن بن قاسم )(؛ وحاشية ثالثة األصول، عب1/125تفسري البغوي "املسمى معامل التنزيل" )

 (.144القاسم ) وتيسري الوصول شرح ثالثة األصول، د. عبداحملسن

 (.134ل الشيخ )( ينظر: شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آ2)

 (. 31( شرح األصول الثالثة، د. خالد املصلح )4)

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
كعة يف الر كان يقرأ بهاو ،ىل ملو  أهل الكتابإ ذه اآليةيكاتب به النيب 

، فقد اتفق عليها احدتماهلا على الدعوة إىل دين وشال ؛الثانية من سنة الفجر

 الذي هواإلهلية  وت توحيد، وحة والسالمواملرسلون عليهم الصال األنبياء

ئًا حد منهم شيال يستحق أ أن البشر ومجيع اخللق قُدَتْع، وأن ُيدهعبادة اهلل وح

د أهل الكتاب وغريهم ، فإن انقاعوت اإلهلية، وال من نالربوبيةمن خصائص 

 .(1) م يف ضالهلم يعمهونوإال فه ،دواإىل هذا فقد اهت

ني ويوضح ادته؛ ألن كل دليل يبومجع املصنف هنا دليلني على خالف ع

ال اهلل تقتضي بغض أعداء ، وذلك أن شهادة أن ال إله إنه اآلخرأمرًا غري الذي بيَّ

خرف يف الدليل امة، كما قررته آية الزوعداوتهم ومفاصلتهم مفاصلة تاهلل 

لناس، وهي أن قضية يغفل عنها كثري من ال ؛ ويف الدليل الثاني بياٌناألول

 .(2) سالم، ودخوهلم فيهاملفاصلة ال متنع من دعوتهم إىل اإل

* * * * * 
 

                                                           

صول، د. (؛ وتيسري الوصول شرح ثالثة األ122ري )( ينظر: املصباح املنري يف تهذيب تفسري ابن كث1)

 (. 143عبداحملسن القاسم )

 (.2/113الرمحن الشمسان )( تنبيه العقول إىل كنوز ثالثة األصول، د. عبد2)



 

 

 

 

﴿ َلى:؛ َقْوُلُه َتَعاوُل اهللَأنَّ ُسَحمًَّدا َرُل :ِةَوِدليُ  َشَهاَد: ) قال املصنف   

                           

  ﴾
(1)). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ﴿ :قوله تعاىل) :( من القرآنحممدًا رسول اهللودليل شهادة أن )   

      ﴾)، يتكلم  ،تعرفون نسبه وصدقه ،من جنسكم رسول  :أي
أعظمه ، وأنه: يشٌ عليه كل أمر يعنت أمته ، ومن صفاتهبلسانكم وتعقلون عنه

﴿) :الوقوع يف الشرك         ﴾) العباد وأنه حريص على هداية ؛
﴿) :رؤوف رحيم باملؤمننيوأنه وإنقاذهم من النار،           

 ﴾) ، وبيان صفاته ،بالرسالة فهذه شهادة من اهلل هلذا الرسول 
(2). 

  ــــــــــ

، ال إله إاّل اهلل) :أنبشهادة ال: هو إلسالمالركن األول من أركان اسبق أن 

ه أن ال إل) :دةليل شهان املصنف فيما مضى دبيَّ ؛ وقد(وأن حممدًا رسول اهلل

، وسيأتي تفصيل من (هللأن حممدًا رسول ا) :شهادة دليلن بيَّ ، وهنا(إال اهلل

الشاهد من اآلية قوله و؛ صنفامل ذكرهلذي سياثالث هو النيب يف األصل ال

﴿تعاىل:           ﴾، الالم هذه هي فهذا قسم، و

﴿قد؛  تصحب املوطئة للقسم، دائمًا ﴾ ،ْد : واهلل َلَقتقديره وفحمذ ٌمقَس ثمَّف

                                                           

 . [123، اآلية ]( سورة التوبة1)

صول، د. (؛ وتيسري الوصول شرح ثالثة األ51ن قاسم )بينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن ( 2)

 (.133داهلل الغنيمان )(؛ واحملصول من شرح ثالثة األصول، عب145عبداحملسن القاسم )

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
قد  :نهبأ سَمْقَأوجل وعال،  اهلل :قِسم هو، وامُلَجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن َأنُفِسُكْم

ُأكد بالقسم،  هعظيمه بنفس السامع؛ ألنجاءكم رسول، وهذا لتأكيد الكالم وت

هادة بأن حممدا رسول هذا واضح الداللة على الشو ،جل وعال قِسم هو اهللوامُل

جل  أن حممدا أرسله اهلل ُدتَقْعُيأن  :سول اهللألن معنى شهادة أن حممدا ر ؛اهلل

اآلية واضحة  ذهقول وإخبار عنه، وه صحبهي وعال بدين اإلسالم، اعتقادًا

أدلة ومن  ؛ى رسالة النيب فهذا دليل من القرآن عل؛ (1) الداللة على املراد

 ﴿قوله تعاىل: أيضًا  ذلك                           

     ﴾
الة انه وتعاىل برسفأثبت علمه سبح ؛(2)

  ﴿ال: بدليل على رسالته ق يب ولب النبل ملا ُط ؛الرسول 

   ﴾
 .(3)الته ز وجل على إثبات رسفاكتفى بشهادة اهلل ع ،(4)

، والواجب من و الشهادة له بالتوحيدوالواجب من الشهادة هلل جل جالله ه

ملعنيان هما اللذان شهادة له بالرسالة؛ وهذان اهو ال الشهادة لرسول اهلل 

 ،ه خارٌج عنهالك من معاني الشهادة فإنيتعلق بهما ركن الشهادة، وما عدا ذ

   .(5)واجبًاوإن كان 

* * * * * 

                                                           

ألصول، (؛ واحملصول من شرح ثالثة ا133ل الشيخ )( ينظر: شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آ1)

 (.134عبداهلل الغنيمان )

 .[1، اآلية ]افقوناملنسورة ( 2)

 .[21، اآلية ]اإلسراءسورة ( 4)

 (.32( شرح األصول الثالثة، د. خالد املصلح )3)

 (.24داهلل العصيمي )اىل على العبيد، للشيخ صاحل بن عب( التعليقات على القول السديد فيما جيب هلل تع5)



 

 

 

 

َأَسَر،  َطاَعُتُه ِفيَما  اهلل:َدة َأنَّ ُسَحمًَّدا َرُلوُلَوَسْعَنى َشَها: ) قال املصنف

 .(ا َشَرَعُيْعَبَد اهلل ِإال ِبَم أالوَناُب َسا عنه نهى وزجر، َوَتْصِديُقُه ِفيَما َأْخَبَر، واْجِت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طاعته ) :هيأي: مقتضى هذه الشهادة  ،(رسول اهللمعنى شهادة أن حممداً و)

 ؛املستحباتالواجبات ومن وغريها  ،الصالة والزكاةالتوحيد و( من فيما أمر
وغري ذلك من أخبار األمم  ،( به عن اآلخرة واجلنة والناروتصديقه فيما أخرب)

 لشرك والبدعكا ؛(نهى وزجر واجتناب ما عنه) ؛أو األمور املستقبلة ،املاضية
اهلل  (وأن ال يعبد اهلل إال مبا شرع) ؛وغري ذلك ،الرباالزنا وو وعقوق الوالدين
عمله ف شرعاهلل بغري ما  َدفمن عَب؛ وما جاء به رسوله  ،سبحانه يف كتابه

 .(1)باطل مردود عليه 
  ــــــــــ

ثالث  مع فيهاادة ال تكون شهادة حتى جيتالشهسبق فيما مضى بيان أن 

الشاهد بذلك  تقاد صحة ما شهد به؛ وتكلمواع ،علم الشاهد بها مراتب:

مًدا شهادة أنَّ حممعنى فه؛ مبا يشهد ب غريهوخيرب هد الشاُيْعِلم ونطقه به؛ وأن 

 أنَّ حممًدا بن عبد اهللب ُيخربيتكلم، وو ،يعتقدم العبد وأن يعَل :رسول اهلل

يع اخللق من اجلن اهلل جلَّ وعال إىل مجند القرشي املكي رسوٌل من عاهلامشي 

  . (2) لك؛ ألن الرسول ُمبّلغواإلنس، ُأنـزل عليه الوحي فبلَّغ ذ

 يذعناها المبأي: ، ا حممًدا رسول اهلل مبقتضاهأنَّ وهنا  من ُيفّسر شهادة

 :نَّ حممًدا رسول اهللومعنى شهادة أ)يث قال: ح؛ ف، كما فعل املصنتقتضيه

ال  ، وأنهى وزجرواجتناب ما عنه ن ،أخرب وتصديقه فيما ،طاعته فيما أمر

                                                           

ثة األصول، د. الوصول شرح ثال(؛ وتيسري 52م )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاس1)

 (.23لربا  )(؛ وشرح األصول الثالثة، عبدالرمحن ا142عبداحملسن القاسم )

 (. 25مني )( ينظر: شرح ثالثة األصول، حممد بن صاحل العثي2)

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
 :ل اهلل من طريق اللزومحممدا رسو معنى شهادة أنف (،يعبد اهلل إال مبا شرع

 أمورًا أربعة:أنها تقتضي 

أن يكون إما : فإن ما جاء به النيب  ؛طاعته فيما أمر: األمر األول

قياد االن :فالواجب فيه ،ًاأمرأن يكون وإما ؛ قتصديال :، فالواجب فيهًاخرب

حكام الطاعة ديق، والواجب يف األوالتسليم، فالواجب يف األخبار التص

 ؛طاعته فيما أمر: ياهلل تقتضمن عند سول ر أن حممدًابشهادة الف، (1)واالنقياد

ذا الذي جاء به حممد إذا اعتقد أن هف؛ ل وعالنه إذا أمر فإن اآلمر هو اهلل جأل

 ؛طيعه فيما أمريذلك: أن  قتضىفم ،ولمل يأِت به من عنده وإمنا هو رس 

ذلك  طاع، كان أنه ال ُيطعه فيما أمر اعتقادًاي شهد بأنه رسول اهلل، فإن مل هكونل

قد أنه ال تلزمه مدا رسول اهلل، وهو يعتتكذيبًا لشهادته، فمن قال أشهد أن حم

يف  دة، وهو كاذٌبدته مردونافقني؛ شها، فحاله حال املطاعة الرسول 

لكنه و ،فيما أمر عليه طاعة الرسول  وأما إذا اعتقد أنه جتب ؛شهادته

ادة أن حممدًا قد نقص من يققيقه لشه ،خالف لغلبة هوى، فهذا يكون عاصيًا

: ما كان على سبيل ؛ وما ُأمر به على نوعني(2)رسول اهلل بقدر خمالفته

، فُتستحب ا كان على سبيل االستحبابفيه؛ وم الطاعةالوجوب، فتجب 

 فيه.  الطاعة

دخل أنه نيب ال ُتالشهادة لرسول اهلل ب»:-ىلرمحه اهلل تعا-قال ابن القيم 

مه أبي طالب له بأنه م طاعته ومتابعته، فشهادة عيف اإلسالم ما مل يلتز اإلنساَن

الم، هذه الشهادة يف اإلس لُهِخْدية دينًا مل ُتوأن دينه من خري أديان الرب ،صادق

هل الكتاب واملشركني من شهادة كثري من أ ابتةومن تأمل ما يف السري واألخبار الث

                                                           

 (.33( شرح األصول الثالثة، د. خالد املصلح )1)

 (.135يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش2)



 

 

 

 

ن أ َمعِل ؛اإلسالم مل تدخلهم هذه الشهادة يفو ،بالرسالة وأنه صادق له 

عرفة واإلقرار فقط، يس هو املعرفة فقط، وال املوراء ذلك، وأنه ل اإلسالم أمٌر

 . ( 1) « وباطنًاوالتزام طاعته ودينه ظاهرًا اإلقرار واالنقيادبل املعرفة و

ديق؛ كما أن األمر فاخلرب يستوجب التص ؛خربتصديقه فيما أ األمر الثاني:

 ؛من عند اهلل وحٌيو همن الغيب  ه النيب ما أخرب بفيستوجب االنقياد، 

أمسائه وصفاته لكالم على اهلل جل وعال وما أتى من أخبار الغيبيات من اكل ف

، هو كله بار الغيب، وقصص املاضنيوأفعاله، وعن اجلنة والنار، وعن أخ

 دقصُيأن  :اهللن عند مأنه رسول ب شهادةلابوحي من اهلل جل وعال، فمقتضى 

خرب به، سواء عقل ذلك مبا أ  دق رسول اهلل، فاملمؤمن يصبه ما أخربكل  يف

   .(2) نظره أو مل يدركهواء أدر  ذلك بأو مل يعقله، وس

أو  الرسول  ، فما نهى عنهنهى وزجر اجتناب ما عنه األمر الثالث:

   ﴿ :كما قال جل وعال ؛جتنابهمه فإنه جيب ازجر عنه أو حرَّ

    ﴾
(؛ ألن ناب( أوىل من )تر والتعبري بلفظة )اجت، (4)

 جانب آخر، بد يف جانب، واملنهيات يفاالجتناب هو التباعد؛ بأن يكون الع

 .(3)و حرمتها ليت مل يتضح للعبد حلها أوال يكون ذلك إال برت  املشتبهات ا

 هواءاهلل جل وعال باألُيعبد  ال؛ فهلل إال مبا شرعال يعبد ان أاألمر الرابع: 

إمنا ُيعبد اهلل جل وعال والستحسانات املختلفة، واآلراء وا البدع واحملدثاتو

                                                           

 (. 4/143( زاد املعاد )1)

 (.131ل الشيخ )( ينظر: شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آ2)

 .[2، اآلية ]احلشرسورة ( 4)

 (.2/145الرمحن الشمسان )( تنبيه العقول إىل كنوز ثالثة األصول، د. عبد3)



 

 

 

 
، (1)به جل وعالجاء به عن رمبا  ول وهي طريق الرس ،عن طريق واحدة

 مبا شرعه اهلل :أي ،(رعأن ال يعبد اهلل إال مبا شو) والضمري يف قول املصنف:

السم األحسن )اهلل( ق بالفعل )شرع( عائد إىل افالضمري املسترت املتعل ،عز وجل

سول ألن الر ؛ا شرعه اهلل: وأن ال يعبد اهلل إال مبفتقدير الكالم ،ال إىل الرسول

، والنيب إمنا هو الجل وعع حق خاص باهلل وإمنا الشر ؛ليس له حق الشرع

  .(2)  ل وعالج مبلغ فيما يبلغه من شرع اهلل

 وصار مسلمًا ،ول اهللسر هادته بأن حممدًافإذا اعتقد املسلم ذلك كُملت له ش

 .ًاحق

لربوبية حقاً يف ا رسول اهلل ن لقد أَتْعُيأن ال  :ومقتضى هذه الشهادة أيضًا

 ال ورسوٌل ،بدْعال ُي عبٌد ، بل هو عبادةحقًا يف ال تصريف الكون، أوو

كما  ،لضر إال ما شاء اهللشيئًا من النفع أو اريه ب، وال ميلك لنفسه وال لغذََّكُي

  ﴿ قال اهلل تعاىل:                         

       ﴾
 .(3)مر بها ُأفهو عبد مأمور يتبع م ،(4) 

من أركان اإلسالم  يف الركن األول ى العبدجيب علأول ما : أن واملقصود

  . (5)وأن يعمل مبا دلت عليه ،مع النطق بها بلسانه ،ى الشهادتنيمعرفة معن :اخلمسة

* * * * * 
 ْوُلُه َتَعاَلى:َق َتْفِسرُي التَّْوِحيِد؛َو ،َوالزََّلاِة ،اِةَوَدِليُ  الصَّ):  قال املصنف

                                                           

 (.133ل الشيخ )( ينظر: شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آ1)

 (.42بداهلل العصيمي )تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن ع( ينظر: 2)

 .[54، اآلية ]( سورة األنعام4)

 (. 25( شرح ثالثة األصول، حممد بن صاحل العثيمني )3)

 (.53م )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاس5)



 

 

 

 

﴿                                       

    ﴾
(1)). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، اخلمسة أركان اإلسالممن ركنان  ( املفروضةوالزكاة الصالة( أن )ودليل)

 بٍدع هو األساس الذي ال يستقيم إسالُمو أيضًا،( تفسري التوحيد) كذا يف اآليةو
﴿قوله تعاىل: ) :إال به    ﴾)،  أي: الكفار يف مجيع األزمان(﴿     ﴾) 
﴿) ،وحده       ﴾)، العبادة :أي، (﴿  ﴾)، مائلني عن األديان أي :

وهذا تفسري التوحيد، وهو: عبادة اهلل مع اإلخالص له،  ؛كلها إىل دين اإلسالم
﴿) ،وترك عبادة ما سواه      ﴾)  وشروطها بأركانها وواجباتها املكتوبة

﴿) ،كما أمر اهلل يف أوقاتها      ﴾)  املستحقني هلا كما  ألصنافهاعند حملها
﴿) ،أمر اهلل  ﴾)، مر به من التوحيد، ومن إقام الصالة، أي: املتقدم، وما ُأ

﴿) :هووإيتاء الزكاة  ﴾) امللة (﴿  ﴾)  ،دين الكتب املستقيمة  أي:املستقيمة
كل من رام ألن  ؛الذي جيب أن ُيتبعاملنزلة على األنبياء، وهو دين اإلسالم 

   .(2)استقامًة يف غريه فإنه ال حيصل له ذلك

                                                           

 .[5، اآلية ]البينةسورة ( 1)

ألصول، د. (؛ وتيسري الوصول شرح ثالثة ا53ن بن قاسم )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمح2)

(، واحملصول من 132فوزان الفوزان ) (؛ وشرح األصول الثالثة، د. صاحل بن142عبداحملسن القاسم )

ل، صاحل بن عبداهلل (؛ وتعليقات على ثالثة األصو131شرح ثالثة األصول، عبداهلل الغنيمان )

 (.122ول، عبداهلل بن صاحل الفوزان )رح ثالثة األص(؛ وحصول املأمول بش31العصيمي )

 الشرح 

 لياإلمجا



 

 

 

 ــــــــــــ 
ْرَض معرفة شهادة َف اعلم رمحك اهلل: أنَّ»قال املصنف يف بعض رسائله: 

: أن يبحث ة والصوم، فيجب على العبدأن ال إله إال اهلل، قبل فرض الصال

معنى ذلك، الصالة، والصوم... و عن معنى ذلك، أعظم من وجوب حبثه عن

 مللك، وال ، ليس منها شيء لنيب، والأن يشهد العبد: أن اإلهلية كلها هلل

 -رمحه اهلل تعاىل-نف املصاقتصر هلذا ؛ و(1) «لولي، بل هي حق اهلل على عباده
 لشدة ؛بيان معناهماب :وهما الشهادتان ،على بيان حقيقة الركن يف األولني

أما بقية أركان اإلسالم ؛ وناس فيما خيالفهماووقوع أكثر ال ،احلاجة إليهما

  يان حقيقة الركن.من أركان اإلسالم دون ب فاكتفى فيها بذكر األدلة على كونها

ن م وهذا شروٌع: (حيدوتفسري التو ،والزكاة ،ودليل الصالةاملصنف: )قال 

ملفروضة، والزكاة على أن الصالة االستدالل ل -رمحه اهلل تعاىل– املصنف

 قوله تعاىل:) بــلك اخلمسة؛ واستدل على ذ الممن أركان اإلس: ركنان الواجبة

﴿                                     

   ﴾) منت تضكما  ،اء الزكاةوإيت ،إقامة الصالةتضمنت األمر بهذه اآلية و؛

  هو أقوم األديان، وأنا أن هذا الدين عقيدةً وعماًلوفيه وتفسريه، بيان التوحيد

ضمنت ؛ واملقصود أنها ت(2)  حيصل له ذلككل من رام استقامًة يف غريه فإنه ال

 :مريناألداللة على ال

لصالة ففي قوله تعاىل: أما ا ؛وإيتاء الزكاة ،: األمر بإقامة الصالةاألول

﴿      ﴾اىلالزكاة ففي قوله تعأما ، و: ﴿       ﴾ ا مووجه كونه؛

ن ا من ديمدليل على أنه ذاا، وهمبه مأموٌر ماهأن ن من أركان اإلسالمركنا
                                                           

 (.2/121( الدر السنية )1)

 (.54( شرح األصول الثالثة، د. خالد املصلح )2)

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

الذي دخلت  ،ليعبدوا() :( معطوف على الفعل)يقيموا :ألن الفعل ؛اإلسالم

ن كلمة فتكو ،(توا: )ليعبدوا وليقيموا وليمُؤر، فيكون التقديعليه الم األمر

جوب، وال صارف ؛ واألمر يقتضى الويموا( على وجه األمر، أي: ليققيمواي)

 مٌرفاآلية فيها أ ،(يمؤتوا)وكذلك يقال يف كلمة  ،، فيكون واجبًاله عن الوجوب

   .(1)ء الزكاة بإيتا وأمٌر ،بإقامة الصالة

﴿: من قوله تعاىلمأخوذ هو و ،: تفسري التوحيدالثانيو         

       ﴾ ،تفاد من طريق وهو مس ،بالعبادة فهم مأمورون بإفراد اهلل

  وهو أال يشر ،ويضاف إىل هذا اإلخالص ؛وهو االستثناء بعد النفي ،القصر

﴿: ىلفيكون قوله تعا ،مع اهلل غريه              ﴾ ، هو

راد اهلل إال بإف، وال يتم هذا إال اهلل حٌقال معبود  :ال إله إال اهلل(، أيمعنى )

 .(2)تعاىل بالعبادة 

يدل على أنهما مع ل حيد والصالة والزكاة؛بني التومجع يف هذه اآلية و

 يفهنا االستدالل و، (4)نفعان إال بالتوحيدعظمهما يف األعمال ال ُتقبالن وال ت

قول املصنف: ف ؛ل لتفسري التوحيد هاهناوال مدخ ،سياق أركان اإلسالم

ام اهتمامًا مبق ؛منه اٌداستطر: (تفسري التوحيدو ،والزكاة ،ودليل الصالة)

                                                           

 (.121هلل بن صاحل الفوزان )( ينظر: حصول املأمول بشرح ثالثة األصول، عبدا1)

 (.121) املصدر السابق( 2)

 (.2/133. عبدالرمحن الشمسان )د( تنبيه العقول إىل كنوز ثالثة األصول، 4)



 

 

 

 
عظم أركان اإلسالم، هي أ كالم املصنف املذكورة يفوهذه الثالثة  ،(1)التوحيد

ضع متعددة؛ كما قال  موامع بينهما يفاجل كثريًا ما يأتي يف الكتاب والسنةو

﴾        ﴿تعاىل: 
وا ، أي: تاب(2)

ه؛ وبعد ذلك ادة اهلل وحده ال شريك ل؛ فأعظم هذه األصول: عبمن الشر 

الواجبات  اإلسالم، وهي أوجبود إقام الصالة، فالصلوات اخلمس هي عم

 .(4)تاب اهلل وسنة رسولهبعد التوحيد؛ والزكاة قرينتها يف ك

* * * * * 
 

                                                           

 (.31لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا1)

 .[11سورة التوبة، اآلية ]( 2)
 (.23( شرح األصول الثالثة، عبدالرمحن الربا  )4)



 

 

 

 

﴿ َقْوُلُه َتَعاَلى: اِم؛وَدِليُ  الصِ َي: ) قال املصنف               

         ﴾
يُ  وَدِل ،(1)

﴿َقْوُلُه َتَعاَلى: اْلَحجِ ؛                          

     ﴾
(2)).  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( يف شهر رمضان املبارك أحد أركان اإلسالم اخلمسة الصيام( أن )ودليل)

﴿قوله تعاىل: ) :ليت ال يستقيم اإلسالم إال بهاا                

  ﴾)، ؛رض، وذلك يف السنة الثانية من اهلجرةأي ُف (﴿          

           ﴾)،  ؛ رض على األمم الذين سلفوا من قبلكمُفأي: كما
 ﴿: قوله تعاىل) :من أركان اإلسالمركن ( احلج( أن )ودليل)  ﴾)، 

﴿)بـ جيب على الناس التعبد هلل :أي    ﴾)،  :احلرام يف البيت  َدْصَقأي
﴿) علىمكة           ﴾) مرة يف العمر من املكلفني، (﴿      

  ﴾) (3)بل إنهم هم احملتاجون إليه. 
  ــــــــــ

كر أدلة الركن أركان اإلسالم، وهنا ذعض ب املصنف فيما سبق أدلةذكر 

الصيام هو: ، وإلسالم، وهما: الصيام واحلجاالرابع واخلامس من أركان 

                                                           

 .[134، اآلية ]البقرةسورة ( 1)
 .[22، اآلية ]آل عمرانسورة ( 2)

رح ثالثة األصول، ول شـــ(؛ وتيسري الوص52اسم )ـــمحن بن قاألصول، عبدالراشية ثالثة ـــ( ينظر: ح4)

 (.21لراجحي )(؛ وشرح األصول الثالثة، عبدالعزيز ا142د. عبداحملسن القاسم )

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
شمس؛ واحلج طلوع الفجر إىل غروب ال اإلمسا  عن املفطرات تعبدًا هلل من

دليل صنف املذكر ؛ وقد (1)من خمصوصهو: قصد مكة ألداء مناسك احلج يف ز

﴿ :وهو قوله تعاىلالصيام، وجوب                        

   ﴾ على الذين  رضهفالصيام علينا كما  رضف؛ فهذه اجلملة ُتفيد أن اهلل

 ﴿ :ه تعاىلوهو مأخوذ من قول ،احلج وجوبثم ذكر دليل من قبلنا؛    

               ﴾ل على الوجوب، ، فإن لفظة )على( تد

ىل بهذا تتبني املرتبة األووبدون هذه األركان؛  فال إسالم ،واضحة ظاهرةوهذه 

، هي مرتبة اإلسالم؛ واإلسالم باألدلة( )معرفة دين :ل الثانيمن األص

  .(2) وأركانه اخلمسة، وأدلة كل ركن

* * * * * 
 

                                                           

 (.125، 124صاحل الفوزان ) ( حصول املأمول بشرح ثالثة األصول، عبداهلل بن1)

عبدالعزيز آل  (؛ وشرح ثالثة األصول، صاحل بن22جلامي )ا( ينظر: شرح ثالثة األصول، د. حممد أمان 2)

 (.133الشيخ )



 

 

 

 

 ،َن ُشْعَبًةِبْضٌ  َوَلْبُعو :َوُهَو، اإِلمَياُن :لثَّاِنَيُةاْلَمْرَتَبُة ا):  قال املصنف

اْلَحَياُء ُشْعَبٌة ِسْن َو ،أَلَذى َعِن الطَِّريِقَوَأْدَناَها ِإَساَطُة ا ،اهلل ِإال إلهال  :َقْوُل َأْعاَها

   .(اإلميان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بة وهي أعلى من املرت ،(اإلميان) :مرتبةهي ( من مراتب الدين املرتبة الثانية)

ٌ باعتقاد القلبوهي مرتبة اإلسالم ،اليت قبلها  مياناإلي: أ ،(وهو)، ؛ ألنها تتعل
ة أي: ما بني الثالثة والسبعني إىل التسع ،(بضع وسبعون شعبة) :مبعناه العام

( وأجلها وأساسها أعالها)وجزء، وهذه الشعب درجات: والسبعني خصلة 
شعب  آخر وأقلأي:  ،(وأدناها) ،التوحيدهي كلمة و ،(إال اهللال إله : قول)

 (واحلياء شعبة من) ،به يتأذى املارُّما  ةإزالب( األذى عن الطريٌ إماطة) :اإلميان
   .(1) منه بعض  :أي ،(اإلميانشعب )

  ــــــــــ

معرفة دين ): هو لصل الثاني من ثالثة األصوأن األفيما سبق  صنفذكر امل

 :األوىلف ث مراتب:ن دين اإلسالم مبين على ثالذكر أثم ، (اإلسالم باألدلة

 ؛لكاألدلة على ذ َره، وذَكروفسَّفيما مضى، ذلك  نهي مرتبة اإلسالم، وقد بيَّ

 ذكر هنا اتب الدينهو املرتبة األوىل من مروملا فرغ من بيان أركان اإلسالم، و

  .(2) إلميانمرتبة ا :، وهياإلسالم من مراتب دين املرتبة الثانية

 اللغة: ما جيلب فأصل لفظ اإلميان يف، ألمنغة مشتق: من اواإلميان يف الل

تب اللغة تعريف ل؛ وبناء عليه اشتهر يف كماألمن: من تصديق أو إقرار أو ع

                                                           

ثة (؛ وتيسري الوصول شرح ثال14د بن قاسم )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن حمم1)

 (.22محن بن ناصر الربا  )(؛ وشرح األصول الثالثة، عبدالر131األصول، د. عبداحملسن القاسم )

 (.154عزيز آل الشيخ )ثة األصول، صاحل بن عبدال( ينظر: شرح ثال2)

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
رب عه عمل وإال مل يعت؛ والتصديق البد أن يكون م(1)اإلميان: بالتصديق

ائم التصديق، ويكون الِصّديق: مثال الفسيق: الد»تصديقًا، جاء يف الصحاح: 

ن معه ق اجلازم الذي يكواإلميان هو: التصديف ؛(2)«الذي ُيصدق قوَله بالعمل

ل أخوة يوسف ك قوله تعاىل خمربًا عن قو، ومن ذلاملمؤمن عمل يأمن معه

﴾      ﴿ :مألبيه
لنا  ، أي: لست مبصدق(4)

 - قال ابن القيم، (3)ال تمؤاخذنا مبا فعلنا التصديق اجلازم الذي يتبعه عمل أنك
و وإمنا ه ؛قدم بيانهميان ليس جمرد التصديق كما تفإن اإل» :-رمحه اهلل تعاىل 

هو جمرد معرفة احلق  ى ليسَدوهكذا اهُل ؛التصديق املستلزم للطاعة واالنقياد

مي األول وإن ُس ؛التباعه والعمل مبوجبه بل هو معرفته املستلزمة ،وتبينه

إن و-اعتقاد التصديق  كما أن ؛زم لالهتداءفليس هو اهلدى التام املستل ،هدى

 .(5)«تلزم لإلميانق املسهو التصدي ، فليس-تصديقامي ُس

 يف الشرع له معنيان:اإلميان و

األعمال يشمل ف راتب الدين الثالثة:يعم م : وهو الذيعام أحدهما

: شرعًا وحقيقته إلحسان؛امرتبة ما أنه يشمل ل الباطنة، كاألعما، والظاهرة

ى عل زَّل على حممد  تعبدًا له بالشرع املنالتصديق اجلازم باطنًا وظاهرًا باهلل

                                                           

(؛ والصحاح، 21ارس )(؛ ومعجم مقاييس اللغة، البن ف34( ينظر: كتاب العني، للخليل بن أمحد )1)

 (.2/1523للجوهري )

 (.2/1133( الصحاح، للجوهري )2)

 .[12 ، اآلية ]يوسفسورة ( 4)

 (.42-2/43الشيخ ) ( شرح العقيدة الطحاوية، صاحل بن عبدالعزيز آل3)

 (.51( الصالة وأحكام تاركها )5)



 

 

 

 

، مان ومل يكن مقرتًنا باإلسالاإلمي ؛ فإذا ُأطلق لفظ(1) مقام املشاهدة أو املراقبة

 مع التصديق جلميع ما أمرجيمبعناه العام اإلميان ففإنه يعم مجيع مراتب الدين، 

 :وهو ،ان اإلسالمفة إىل األعمال اليت هي أركإضا ،اهلل سبحانه وتعاىل به

  .(2) مد حمعث به النيب الدين الذي ُب

 وهذا املعنىميانًا، فإنها ُتسمى إباطنة، : وهو االعتقادات الواآلخر خاص

 ةي يناسب املرتبة الثانياإلسالم واإلحسان، وهو الذُقرن اإلميان ب هو املقصود إذا

ه ميان باهلل ومالئكته وكتباإل :لعقائد الباطنةاوهي ما يشمل  ؛الدين من مراتب

  .(4) ورسله واليوم اآلخر وبالقدر

عتقاد بالقلب، وقول املعنى العام: ا؛ وخاصو امع :له معنياناإلميان  ًاإذ

عتقاد القليب، واملعنى اخلاص: هو اال ؛اللسان، وعمل باجلوارح واألركانب

 َل: دَخيف النصوص انطلق اإلميفإذا ُأ، كرهاد به األركان الستة اآلتي ذواملرا

ان ثبت له اإلميومن ُأ، نمل يدخل فيه اإلميا :سالمطلق اإلوإذا ُأ فيه اإلسالم،

ن يكون معه إميان يصحح أ واملسلم ال بد ،إلسالمله ا ص، فإنه ثابٌتيف النصو

عليه، بل إميانه  يثنىولكن ال يستحق أن ميدح به و ،إسالمه، وإال كان منافقًا

ا وأخص من جهة رتبة اإلسالم من جهة نفسهاإلميان أعم من ممرتبة ف ؛ناقص

                                                           

 (.43لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا1)

ة األصول، (؛ وحصول املأمول بشرح ثالث11 بن باز )( ينظر: شرح ثالثة األصول، عبدالعزيز بن عبداهلل2)

 (.121عبداهلل بن صاحل الفوزان )

احل (؛ وشرح ثالثة األصول، ص43بن عبداهلل العصيمي ) ثالثة األصول، صاحل( ينظر: تعليقات على 4)

 (.154بن عبدالعزيز آل الشيخ )



 

 

 

 
عريف ن، وتعريف اإلسالم، وتواملقصود: أن تعريف اإلميا، (1)أصحابها

اء كٌل منها على نها باآلخر؛ وفيما إذا جاإلحسان خيتلف فيما إذا اقرتن شيء م

وإذا جاء  واإلحسان؛ ن اإلسالم يشمل اإلميانكا :جاءت منفردًةانفراد، فإذا 

وكذلك اإلحسان إذا  ان شاماًل لإلحسان واإلسالم؛اإلميكان  :اإلميان منفردًا

ما هو احلال يف حديث ك إذا اجتمعتميان؛ أما مشل اإلسالم واإل :جاء منفردًا

ألعمال الظاهرة قوليًة باحينئذ سالم خيتص فإن اإل؛ ذكره اآلتي جربيل 

ل هو الكمافاإلحسان أما ال الباطنة، وان باألعماإلميبينما خيتص أو فعليًة، 

  .(2)ظاهر، وأعمال الباطنوالغاية يف هذين األمرين، أعمال ال

له إال اهلل، أعالها قول: ال إعبة، وهو بضع وسبعون شقال املصنف: )

رمحه - املصنفو :(حلياء شعبة من اإلميانوأدناها إماطة األذى عن الطريق، وا

 :إلميانأن ايف احلديث أخرب  هفإن ؛بقول النيب نا هن اإلميان بيَّ -اهلل تعاىل

ل فيه ان العام الذي يدخهذا يعين به اسم اإلميو، (4) بضع وسبعون شعبة

ن لإلمياوهذا تعريف ؛ (3)نى يشمل اإلسالم وزيادةبهذا املعاإلميان فاإلسالم، 

كاإلسالم  ؛ةأن االصطالحات الشرعي :هي، وبنص نبوي، ويف هذا فائدة

                                                           

ثة (؛ وتيسري الوصول شرح ثال14د بن قاسم )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن حمم1)

 (.132األصول، د. عبداحملسن القاسم )

 (.51) ( شرح األصول الثالثة، د. خالد املصلح2)

نه، قال: قال ميان، عن أبي هريرة رضي اهلل عجاء يف صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب شعب اإل (4)

ه إال اهلل، وأدناها وستون شعبة، فأفضلها قول ال إل )اإلميان بضع وسبعون أو بضع: رسول اهلل 

 .ان(إماطة األذى عن الطريق، واحلياء شعبة من اإلمي

 (.153عزيز آل الشيخ )األصول، صاحل بن عبدال( ينظر: شرح ثالثة 3)



 

 

 

 

وغري ذلك من ألفاظ  ،والصالة والزكاة ،لتقوىوالرب وا ،واإلميان واإلحسان

ذه ــالعرب، وه ها من الشريعة ال من لسانالشريعة إمنا ُيستقى معناها ومفهوم

  .(1)فيد يف تعريف اإلميانالفائدة ُت

اسم من أمساء العدد،  بكسر الباء :عْضالِب: (بضع وسبعون شعبةوله: )قو

ي خصاله وأجزاؤه وشعب اإلميان: ه ؛لتسعةلى العدد من الثالثة إىل ايطلق ع

قد و هلا ُشعب وفروع، متثيل لإلميان بالشجرة اليت (ُشعبة) :قولهاجلامعة له، ف

ل بشعبة من شعب، ومّثوبأدنى ال ،بأعلى الشعب مل عليه الصالة والسالمثَّ

 .(2) الشعب

 اللسان، وال شك أنه يتبعه(: هذا قول بله إال اهللال إ :أعالها قوُل: )هقولو

ميان، فالقول من ن األقوال تدخل يف مسمى اإلهذا يفيد أو ؛اعتقاد باجلنان

من أركان اإلسالم  ألن ؛م داخل يف ذلكيدل على أن اإلسال، وهو اإلميان

 شهادة أن ال إله إال اهلل.

األذى من عمل  إماطةو: (ذى عن الطريقاألوأدناها إماطة قوله: )و

ج َروأن من أْخ ،مى اإلميان عمل اجلوارحأن من مس عرفُياجلوارح، وبه 

  . لشرعيةاا دلت عليه النصوص األعمال عن مسمى اإلميان فقد خالف م

صله يف القلب، وقد احلياء عمل قليب أ (:انواحلياء شعبة من اإلميقوله: )و

                                                           

 (.52( شرح األصول الثالثة، د. خالد املصلح )1)

بدالرمحن (؛ وحاشية ثالثة األصول، ع153ل الشيخ )( ينظر: شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آ2)

 (.11بن حممد بن قاسم )



 

 

 

 
ان، وبهذا نعرف أن لو ، لكن أصله يف قلب اإلنسوالس تظهر مثاره يف اجلوارح

 اإلميان. مجيع األعمال القلبية تدخل يف مسمى

 فدلَّ؛ (1) القلبيةان: القولية والعملية وجمعت يف احلديث أنواع شعب اإلميف

ويكون يف  ،ناويكون يف الّلس ،القلب أن اإلميان يكون يفعلى احلديث 

ستدل لكل شعبة ألجل أن ُي ؛لسالم لذلكالصالة وامتثيله عليه و، (2)اجلوارح

 (ال إله إال اهلل) :وحيدفُيستدل بكلمة الت ئرها:على نظاالثالث من هذه الشعب 

 يق بالشعب العمليةرإماطة األذى عن الطوُيستدل ب؛ على الشعب القولية

ا لغ موهذا من أب ،يةره احلياء على الشعب القلببذك وُيستدل ؛(عمل اجلوارح)

    .(4) يكون من التشبيه والتمثيل

 ذكر اإلسالم فهو: ما ذكرهمًا دون اقرتاٍن بفًا عايف اإلميان تعريفإن أردنا تعر

ها قول: ال إله إاّل : بضع وسبعون شعبة، أعالنهأ -رمحه اهلل تعاىل- املصنف

اإلميان ف؛ ميانواحلياء شعبة من اإل ،يقاهلل، وأدناها إماطة األذى عن الطر

ن ان، وعمل القلب واللساالشرعي: قول وعمل؛ قول القلب واللس

من املأمورات،  فدخل فيه مجيع ،عصيةواجلوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بامل

كان ذلك املنهي  ر  مجيع املنهيات، سواءاملستحبات، ودخل فيه تالواجبات و

ا من لك، فمإن تعريفه املذكور يشمل ذينايف أصول الدين بالكلية أو ال، ف

ن احملرمات إلميان، وال تر  حمرم مخصلة من خصال الطاعات إال وهي من ا

                                                           

 (.155) ل الشيخ( ينظر: شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آ1)

 (.54( شرح األصول الثالثة، د. خالد املصلح )2)

 (.155ل الشيخ )( ينظر: شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آ4)



 

 

 

 

   .(1) إال وهو من اإلميان

 اإلميان يشمل أربعة أشياء:ف

 .إلقرار من اإلميانالتصديق بالقلب، وهذا ا: األول

 .لتلفظ بهاإلقرار باللسان، وهو ا: الثاني

الرهبة واحملبة والرغبة وية واخلوف أعمال القلوب، من اخلش: الثالث

 والرجاء.

   .(2) والزكاة واحلج ثل الصالة والزكاة والصيامم ،أعمال اجلوارح: الرابع

وعمل القلب وعمل  ،وقول اللسان قول القلب :قول وعمل: اإلميانإذًا: 

وتنوع  سلف، فمهما اختلف لفظهااجلوارح، وعلى هذا تواطأت كلمات ال

  .(4) قول وعمل تعبريها فإنها ترجع إىل أن اإلميان

* * * * * 
 

                                                           

 (.14اسم )( حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن حممد بن ق1)

 (.22لراجحي )( شرح األصول الثالثة، عبدالعزيز بن عبداهلل ا2)

 (.54) خالد املصلح ( شرح األصول الثالثة، د.4)



 

 

 

 
 .(ْن ُتْؤِسَن ِباهللَأوأرلانه لتة: : ) قال املصنف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( تةسب منها، واليت يزول بزواهلا )أصول اإلميان اليت تركَّأي:  ،(وأركانه)

والركن األول من أركان  ،ابزواهلاإلميان ا عداها من الشعب ال يزول ، ومأركان
 ،اإلميان بوجود اهلل؛ وبأن اهلل واحد يف ربوبيتهمعناه: و ،(أن تؤمن باهللاإلميان: )

فبيان  ،وأنه واحد يف أمسائه وصفاتهاحد يف إهليته الستحقاقه العبادة، أنه وو
اإلميان باهلل أعظم أركان اإلميان ف، )أن تؤمن باهلل( هو شرح التوحيد كله :قوله

   .(1) العظيم وما بعده من األركان مندرج يف هذا الركن ،وأساسه
  ــــــــــ

 تبة بالبيان العام؛ أي:فيما سبق ببيان هذه املر -رمحه اهلل تعاىل-بدأ املصنف 

لذي يشمل: القول انه بذكر اإلسالم، وهو ابيان اإلميان مبعناه العام دون اقرت

انه بذكر اإلسالم فهو ي ُيْقَصُد ويراد عند اقرتوالعمل واالعتقاد؛ أما اإلميان الذ

 املراد من اإلميانف ،(2) (تةوأركانه سنا يف قوله: )ه -رمحه اهلل تعاىل-ما ذكره 

 عتبارهذا با ،(وأركانه ستة: )-تعاىل رمحه اهلل- صنفول املق، فهنا: االعتقاد

ن وشعب اإلميان؛ ألن ال منافاة بني أركان اإلمياو، مع اإلسالم ذكر اإلميان

ة؛ ألن كل األركان العتقاد فهو األركان الستاملقصود أن اإلميان إذا كان مبعنى ا

مال وأنواعها وأجناسها إن اإلميان يشتمل على األع وأما إذا قلنا: ؛الستة اعتقاد

االعتقادية، وهي  األركان مراد به األمور فحديث شعبة، فهو بضع وسبعون

                                                           

حل بن (؛ وشرح ثالثة األصول، صا11د بن قاسم )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن حمم1)

 (.  133د. عبداحملسن القاسم ) (؛ وتيسري الوصول شرح ثالثة األصول،152عبدالعزيز آل الشيخ )

 (.54( شرح األصول الثالثة، د. خالد املصلح )2)

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

" فهذا مراد عبةش بضع وسبعوناإلميان األساسيات يف اإلميان، وأما حديث: "

  .(1) البه: بيان خصال اخلري اليت هي األعم

: أن همن ويفهم، ذي ال يقوم الشيء إاّل بههو الركن، وركان: مجع األو

ها إىل ارتفاع ، تمؤدي وتفضي بصاحبورةل وصفٍ من هذه األوصاف املذكاختال

لكن  ،وم اآلخرالئكته وكتبه ورسله واليوصف اإلميان عنه، فمن آمن باهلل وم

 ، ألنه فقدميانممؤمنًا، وال يستحق وصف اإل فإنه ال يكون ؛يمؤمن بالقدرمل 

في أركان اإلسالم: ف؛ (2)به إاّل ت وال يقرُُّبركنًا من أركان اإلميان الذي ال يْث

ما أركان اإلميان وأ ؛يف غريهما خالفكتفى بوجود الشهادتني والصالة، وُي

مى مسلًما ولو ختلف عنه سمكن أن ُيُي؛ فميانينتفي معه اإل هان منفتخلف رك

ركن من أركان  ممؤمًنا إن ختلف عنهمى سبعض أركان اإلسالم، وال يصح أن ُي

   .(4) اإلميان

ني على كل مكلف، الستة إمجااًل فرض عميان اإلأصول و أركانواإلميان ب

ن من علم شيئًا من ولك ؛ض كفايةفهو فر وأما معرفتها واإلميان بها تفصياًل

الستة فيها قدٌر واجب  أركان اإلميان، فينًاذلك التفصيل وجب عليه اإلميان به ع

وهنا  قدر زائد  ؛من مل يأت به فليس مبمؤمنوال يصحُّ إسالٌم وإمياٌن بدونه، 

وجب عليه التصديق  العلم مبا زاد مع دليله تابع للعلم وبلوغ الدليل، فمن بلغه

                                                           

 (.122 بن صاحل الفوزان )بشرح ثالثة األصول، عبداهلل ( حصول املأمول1)

 (.54( شرح األصول الثالثة، د. خالد املصلح )2)

 (.52زيز آل الشيخ )( ينظر: شرح األربعني النووية، صاحل بن عبدالع4)



 

 

 

 
 .(1) ممؤمن مسلم يان بالقدر اجملزئ فهوإلت، ومن مل يبلغه مع ابه واإلميان

من أركان اإلميان، وهو  األولالركن  بذكر -اىلتع رمحه اهلل-املصنف وبدأ 

ركن األول لا هو: إلميان باهللاو(: أن تمؤمن باهلل) :اإلميان باهلل جل وعال، فقال

  ة أقسام: ثالثوهو  من أركان اإلميان؛

 اللهج يعتقد أنَّ اهلل جلَّ أنب: احد يف ربوبيتهوجل وعال إميان بأنه : األول

ه يف شريك ل، ال ف فيهاملتصرو ،الق واملدبِّر لههو اخلف ،ربُّ هذا الوجودهو 

وال خيلق وال يرزق  ،من أنه ال حييي وال مييتمؤيفملكه، وال معقب حلكمه؛ 

 وهذا هو توحيد الربوبية. ،سواه

قد أن يعتبه العبادة: واحد يف ألوهيته واستحقاق جل وعالإميان بأنه : الثاني

 ها؛ بل الذيأنواع ا منيستحقُّ العبادة أو شيًئ اهلل جلَّ وعالأنه ال أحد غري 

بادة لغري اهلل جل فال يصرف العبد أي ع ؛حدهو هو اهلل جل جاللهذلك يستحق 

أن عبادة من سواه ن أنواع العبادة، ونمؤمن بوغري ذلك م ،الدعاءمن  ،وعال

 . (2)عبادة باطلة

جلَّ  أنَّ اهلل عتقدأن يبواحد يف أمسائه وصفاته:  جل وعالإميان بأنه : الثالث

ميع صفات ، فهو املستحق جللُعلىله األمساء احلسنى والصفات ا وعال

 كما وصف ،ريمثله شيء وهو السميع البصليس ك، الكمال، ونعوت اجلالل

                                                           

 (.44ا  )( شرح األصول الثالثة، عبدالرمحن بن ناصر الرب1)

 (.  133. عبداحملسن القاسم )د ( ينظر: تيسري الوصول شرح ثالثة األصول،2)



 

 

 

 

   .      ﴾ (1)﴿ نفسه بقوله: تعاىل

إهليته، بربوبيته، و هو اإلميان :من اإلميان باهلل زئاجملالقدر الواجب الالزم و

واإلميان  ،ده ربًابوجويشمل اإلميان و وأمسائه وصفاته على سبيل اإلمجال، 

 حلسنى والصفات العلى متنزهًاله األمساء ااإلميان بأن وللعبادة، اً ستحقمبه إهلا 

 .(2) عن العيوب والنقائص

* * * * * 
 

                                                           

 .[11] ( سورة الشورى، اآلية1)

ى العقيدة (؛ والتنبيهات السنية عل42داهلل العصيمي )( ينظر: تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عب2)

هــ؛ وتوضيح 1311ثانية: (، الناشر: دار الرشيد، ط. ال24الواسطية، عبدالعزيز الناصر الرشيد )

السديس،  (، إعداد: عبدالرمحن بن صاحل44صر الربا  )الواسطية، عبدالرمحن بن نا مقاصد العقيدة

 هـــ.1322الناشر: دار التدمرية، ط. األوىل: 



 

 

 

 
 .(َساِلَكِتِهو):  قال املصنف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجلنس  (مالئكته)بـ اإلميان( الركن الثاني من أركان اإلميان الستة: و)

من  خلقهم اهللمكرمون،  عباد وهم  ،صوصبتعريف الن ف من خلٌ اهللاملعرو
يؤمن املسلم بأن هلل جل وعال ف ،بأمره يعملونال يسبقونه بالقول وهم ، نور

ليس هلم من خصائص الربوبية واأللوهية من خلقه جل وعال،  مالئكة، خلقًا
ؤمن مبا ذكره يو ؛جعلهم موكلني بتصريف هذا العامل، يأمرهم فينفذون ،شيء

ربائيل فيؤمن جب ،فيما صح من سنته وما ذكره رسول اهلل  ،اهلل عنهم يف كتابه
        .   (1)وغريهم ،يل وإسرافيل ومالك ورضوان وملك املوتوميكائ

  ــــــــــ

و: وهن أركان اإلميان، ثاني مالركن ال ناه -تعاىل رمحه اهلل-املصنف ذكر 

، وهو املْرَسُل، كَلَم واملالئكة مجع(، مالئكتهوفقال: ) ،اإلميان باملالئكة

لبت وقدمت لو ، وهي: الرسالة، ثم ُقمألك بتقديم اهلمزة من األوأصله 

وقيل:  ،تعمالففت اهلمزة؛ لكثرة االسُخوهل ثم ُسالالم فقيل: مأل ، 

: ةواملالئك؛ (2)قالوا: مالئكة ومالئكف ، فلما مجعوه ردوها إليهملك

يف ق اهلل خلق من خلوهم: ، (4)ل وعال بهاملرسلون املوكلون مبا وكلهم اهلل ج

وتعاىل يف ملكه، وهم  يذ أوامره سبحانهولتنف ،عامل الغيب، خلقهم اهلل لعبادته

، هلل ما أمرهمبه ويقوم به، ال يعصون ا موكل كل صنف له عمٌل ،أصناف

                                                           

حل بن (؛ وشرح ثالثة األصول، صا12د بن قاسم )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن حمم1)

 (.  133ألصول، د. عبداحملسن القاسم )ا (؛ وتيسري الوصول شرح ثالثة153عبدالعزيز آل الشيخ )

 (.2/1215( ينظر: الصحاح، للجوهري )2)

 (.152يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش4)

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

هم وال يعلم عدد ،ال اهللال حيصيهم إكثري الئكة عدد املو ،ويفعلون ما يمؤمرون

أن اإلسراء ديث حورد يف  ، ماذلكلى سبحانه وتعاىل، ومما يدل ع هوإال 

ال: هذا البيت ملعمور، فسألت جربيل، فقفرفع لي البيت ا)قال:  رسول 

  .( 1) (دوا إليهملك، إذا خرجوا مل يعو املعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف

خلق  -جل وعال-هلل مؤمن بأن أن ي :باملالئكة إلميانامن يققيقه القدر اجملزئ و

مربوبون ال  -الجل وع-رون بأمر اهلل من خلقه امسهم املالئكة، عباد يأمت

فمن أيقن أن هذا ؛ (2)وحي على األنبياء بأمر اهللدون، وأن منهم من ينزل بالَبُيْع

وحي إىل الرسل، ك، وأن منهم من ينزل بالاجلنس من خلق اهلل موجود، وآمن بذل

ثم بعد ذلك يكون ؛ ميانالركن من أركان اإل قق هذاحبلِّغهم رساالت اهلل فقد فُي

 يفإلميان بكل ما جاء فا لناس حبسب العلم،اإلميان التفصيلي، وهذا خيتلف فيه ا

ومقامهم عند  ،قهمصفة خلومن أحواهلم؛ الكتاب والسنة من أوصاف املالئكة و

علم من فلتفصيلي، لوا به، كله من اإلميان اربهم، وأنواع أعماهلم وأعمال ما وك

عنى بامليق الركن يكون ، لكن يققبه اإلميان من النصوص يف ذلك وجب عليه شيئًا

 .(4)األول

ن ل ما أخرب اهلل به ورسوله عبكاإلميان ة املتضمن باملالئك التفصيليواإلميان 

                                                           

(؛ وأخرجه مسلم، كتاب 4242ملالئكة، برقم )( أخرجه البخاري، كتاب: بدء اخللق، باب: ذكر ا1)

 (. 252عليه وسلم، برقم ) اإلميان، باب: اإلسراء برسول اهلل صلى اهلل

صول، (؛ وتعليقات على ثالثة األ153ل الشيخ )( ينظر: شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آ2)

 (.34صاحل بن عبداهلل العصيمي )

 (.153يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش4)



 

 

 

 
 : (1) أربعة أمور يشمل ،املالئكة

 ه.ُأمروا بائمون مبا أنهم خملوقون عابدون هلل قو ،: اإلميان بوجودهماألول

 ُيعلم امسه فاإلميان به ومن مل، ه منهم بامسهميان مبن علمنا امس: اإللثانيا

 :اء بعض املالئكةالسنة أمسوص يف الكتاب ومن النص َمِلإمجااًل، وقد ُع

فهمؤالء ، (3)ومالك ،(4)نكريالنكر واملو، (2)كجربيل، وميكائيل، وإسرافيل

عرف أمساءهم فهمؤالء أما البقية الذين ال ن ،املالئكة نعرف أمساءهم فنمؤمن بهم

   نمؤمن بهم إمجااًل.

عليه فة جربيل كصـــــــ وهيئاتهم، فاتهم: اإلميان مبا علمنا من صـــــــالثالث

ـــــ فق السالم، ـــــ يها وللق علُخ أنه رآه على صفته اليت) :د أخرب النيب ـ ه ـ

ــتمائة  ــل ، جلاهلل تعاىل إىل هيئة ر لك بأمروقد يتحول امل ،(5)(جناحسـ كما حصـ

                                                           

 (.22-24( شرح ثالثة األصول، حممد بن صاحل العثيمني )1)

ب إسرافيل أعوذ اللهم رب جربيل وميكائيل ور): ، أنها قالت: قال رسول اهلل عن عائشة  (2)

(، وصححه األلباني 2245ه النسائي، كتاب: االستعاذة، برقم )أخرج. (بك من حر النار، وعذاب القرب

  (.1533يف الصحيحة )

أزرقان، يقال ألحدهما: املنكر،  أسودانأتاه ملكان -أحدكمقال:  أو- )إذا قرب امليت( جاء يف احلديث: 4)

سن حديث ح»(، وقال: 1421جاء يف باب اجلنائز، برقم ) . أخرجه الرتمذي، باب: ماولآلخر: النكري(

ن الناس يف قبورهم ار عن اسم امللكني اللذين يسأال؛ وأخرجه ابن حبان يف صحيحه، ذكر اإلخب«غريب

 (.1421) (؛ وصححه األلباني يف الصحيحة4112رقم )ب ثبتنا اهلل بتفضله لسمؤاهلما يف ذلك الوقت،

 ﴿( قال تعاىل: 3)               ﴾ :صحيح أن [؛ ويف احلديث ال22]الزخرف

جربيل وهذا  لنار، وأنااال الذي يوقد النار مالك خازن ارأيت الليلة رجلني أتياني ق)قال:  النيب 

 (.4241دء اخللق، برقم ). أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب: ب(ميكائيل

سماء، آمني، برقم ال أحدكم: آمني واملالئكة يف ال( أخرجه البخاري، كتاب: بدء اخللق، باب: إذا ق5)

 (.234ر سدرة املنتهى، برقم )(؛ وأخرجه مسلم، كتاب: اإلميان، باب: يف ذك4242)



 

 

 

 

رًا هلا بش فتمثلعليها السالم؛  ممري تعاىل إىلاهلل ه حني أرسل عليه السـالم  جلربيل

ى َرجاءه بصــفة ال ُي ؛وهو جالس يف أصــحابه ، وحني جاء إىل النيب ســويًا

فأســــند   ، فجلس إىل النيبلصــــحابةعليه أثر الســــفر، وال يعرفه أحد من ا

عن اإلســالم،   ، وســأل النيبهى فخذيإىل ركبتيه، ووضــع كفيه علركبتيه 

ثم  ،فانطلق ،نيب ال، فأجابه أماراتهاواإلحســــان، والســــاعة، و ،واإلميان

ديث احل؛ وجـاء يف  (1) (م يعلمكم دينكمهـذا جربيـل أتـاك   ): قـال النيب  

ذنه إىل عاتقه حمة أأن ما بني شـــ :لة العرشمحملك من مالئكة اهلل من وصـــف 

 .(2)مسرية سبعمائة عام

يقومون بها بأمر اهلل  اليتووظائفهم عماهلم : اإلميان مبا علمنا من أالرابع

ا ثم هم بالنسبة مل ،فتور ياًل ونهارًا بدون ملل واللتعاىل، كتسبيحه، والتعبد له 

إىل  بهاهلل لوحي يرسله جربيل عليه السالم موكل بافلهم اهلل به على أقسام: وكَّ

 إسرافيلو ؛ر والنباتباملط :أي ،روكل بالقطم ميكائيلو؛ األنبياء والرسل

موكل  تملك املوو ؛م الساعة وبعث اخللقلصور عند قياموكل بالنفخ يف ا

نهم خزنة وم ؛بالنار وكلمخازن النار  مالكو ؛(4) بقبض األرواح عند املوت

                                                           

 .(435)جيه ص( سيأتي ختر1)

واه الطرباني (، وللحديث شاهد من حديث أنس، ر3222( رواه أبو داود يف سننه، كتاب: السنة، برقم )2)

 (.3/115(؛ وصححه احلافظ يف الفتح )2/325يف األوسط )

﴿( قال تعاىل: 4)                        ﴾ :[.11]السجدة 



 

 

 

 
باألجنة يف  ونملوكلاملالئكة ا ومنهم؛ (2) ومنهم ملك اجلبال املوكل بها؛ (1)اجلنة

بعث اهلل إليه ملكًا حيث ي، مهشهر يف بطن أمت لإلنسان أربعة أا األرحام إذ

ئكة املال ومنهم ؛(4)، وشقي أم سعيدهبكتب رزقه، وأجله، وعمل مأمرهيو

ما عن أحده :كتابتها لكل شخص، ملكانأعمال بين آدم و حبفظ ونوكلامل

وضع  إذاامليت بسمؤال  ونلاملالئكة املوكومنهم  ؛(3)اليمني، والثاني عن الشمال

وهنا  مالئكة  ؛(5)هسأالنه عن ربه، ودينه، ونبييو ،انيأتيه ملكف ؛يف قربه

مالئكة ومنهم  ؛(1)ة قبل دخول اخلطيبموكلون بكتب أمساء الناس يوم اجلمع

                                                           

﴿( قال تعاىل: 1)                                       

      ﴾ :[.24]الزمر 

ن يوم أحد، قال: م : هل أتى عليك يوم كان أشد ، أنها قالت للنيب( جاء يف حديث عائشة 2)

ي على ابن عبد منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفس لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت)

نا ستفق إال وأنطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أياليل بن عبد كالل، فلم جيبين إىل ما أردت، فا

ناداني فقال: إن اهلل ظلتين، فنظرت فإذا فيها جربيل، فبقرن الثعالب فرفعت رأسي، فإذا أنا بسحابة قد أ

ت فيهم، فناداني ليك ملك اجلبال لتأمره مبا شئقد مسع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إ

طبق عليهم األخشبني؟ ألك فيما شئت، إن شئت أن ملك اجلبال فسلم علي، ثم قال: يا حممد، فقال، ذ

أخرجه . (  به شيئاصالبهم من يعبد اهلل وحده، ال يشر: بل أرجو أن خيرج اهلل من أفقال النيب 

(؛ 4241مني، برقم ): آمني واملالئكة يف السماء، آالبخاري، كتاب: بدء اخللق، باب: إذا قال أحدكم

 (.1225، برقم )ن أذى املشركنيم ي النيب وأخرجه مسلم، كتاب: اجلهاد والسري، باب: ما لق

(؛ وأخرجه مسلم، 4243اب: ذكر املالئكة، برقم )( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب: بدء اخللق، ب4)

 (. 2134ه، برقم )كتاب: القدر، باب: كيفية خلق اآلدمي يف بطن أم

﴿( قال تعاىل: 3)                ﴾ :[؛ وقال تعاىل: 11، 14]االنفطار﴿            

                          ﴾:[.    13، 12]ق 

  (.344، 112، 52)( سبق خترجيه ص5)

إذا )قال:   لتهجري يوم اجلمعة، أن رسول اهلل( جاء يف صحيح مسلم، كتاب: اجلمعة، باب: فضل ا1)



 

 

 

 

العبد يف حله  ومنهم املوكل حبفظ؛ (1)الذكر السجميطوفون يف الطرق يلتمسون 

 جل اهلل وغري ذلك مما ذكره؛ (2)قباتوترحاله ويف نومه ويقظته، وهم املع

   .(4)بهم حسبما ُذكر فيمؤمن ،وذكره رسوله  وعال،

* * * * * 
 

                                                           

فإذا جلس اإلمام  جد مالئكة يكتبون األول فاألول،كان يوم اجلمعة، كان على كل باب من أبواب املس

 .(طووا الصحف، وجاءوا يستمعون الذكر

(؛ 1343) اب: فضل ذكر اهلل عز وجل، برقمب ( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب: الدعوات،1)

 (.2132لذكر، برقم )ومسلم، كتاب: الذكر والدعاء، باب: فضل جمالس ا

 ﴿ قال تعاىل: (2)                      ﴾  :[.11]الرعد 

(؛ وحصول 2/153األصول، للشيخ حافظ حكمي ) ( ينظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم4)

 (. 142لفوزان )املأمول بشرح ثالثة األصول، عبداهلل بن صاحل ا



 

 

 

 
 .(ُلُتِبِهو):  قال املصنف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زلة على نامل (كتبه) اإلميان جبميعمن أركان اإلميان الستة: ( الركن الثالث و) 

اإلميان بكل ما أنزل اهلل من كتب ما علمنا منها، ويتضمن: األنبياء من السماء، 
 ،وما مل نعلم، وقد علمنا أن من كتب اهلل املنزلة: التوراة، واإلجنيل، والزبور

 ُنيمِّمَههلا، واُل ُقدِّمَصوالقرآن، وهو: أفضلها، واُل ،وصحف إبراهيم وموسى
  .(1) عليها

  ــــــــــ

هو و، ن أركان اإلميانم الركن الثالث ناه -تعاىل رمحه اهلل-املصنف ذكر 

هلل ب السماوية اليت أنزهلا ااإلميان بالكت أي:(، بهوكت): فقالاإلميان بالكتب، 

 ،هلدى والنور والبيناتا هاجعل فيو ،السالمعليهم الصالة و تعاىل على رسله

 .  (2) نىل سعادة الداريلبشرية ورمحة بهم ليصلوا إهداية ل؛ وما به يصلح العباد

 ن يعتقد االعتقاد اجلازمأ من اإلميان بالكتب: زئاجملوالقدر الواجب الالزم 

ن رسله كتبًا هي أنزل على من شاء م -ل وعالج-الذي ال شك فيه بأن اهلل 

هذه و، -جل وعال-مه رآن الذي هو كالوأن منها الق ؛-جل وعال-كالمه 

 يعمجو ،اهلل جل وعال حق؛ ألنها من عند ل كلهاالرس علىالكتب اليت ُأنزلت 

                                                           

، (؛ وشرح األصول الثالثة135داحملسن القاسم )( ينظر: تيسري الوصول شرح ثالثة األصول، د. عب1)

 (.41) عبدالرمحن بن ناصر الربا 

 (.142صاحل الفوزان ) ( حصول املأمول بشرح ثالثة األصول، عبداهلل بن2)

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

اد ، وما زمجالي بالكتبإلا مياناإلفهذا هو ؛ (1) منسوخة بالقرآن الكتبتلك 

وجب عليه أن يمؤمن  له،بدلي من عِلم شيئًاف عن ذلك فيجب مع العلم والدليل،

اجملزئ، وهو  ليه أن يمؤمن بهذا القدربه، لكن أول ما يدخل يف الدين جيب ع

  الذي يصح معه إميان املسلم.

 : (2) تضمن أربعة أموربالكتب يالتفصيلي واإلميان 

، مؤمن بأن اجلميع كالم اهلليف ،ن عند اهلل حقاااإلميان بأنها منـزلة م: األول

لكنه كتبها وتكلم  ؛انه وتعاىل، مع أنه كتبهاكالمه سبححتى التوراة هي من 

ألمم هي الكتب يف أيدي هذه ااآلن ودة ؛ لكن ال نمؤمن بأن الكتب املوجبها

 دلة.اليت من عند اهلل؛ ألنها حمرفة ومب

حممد  نبينانزل على الذي  كالقرآن :منها بامسه : اإلميان مبا علمنا امسهالثاني

 ،السالمالصالة وليه عاة اليت أنزلت على موسى ، والتورمسالالوالصالة عليه 

والزبور الذي أوتيه  ،السالمالصالة وليه عواإلجنيل الذي أنزل على عيسى 

راهيم وموسى والصحف اليت ُأنزلت على إب ،السالمالصالة وعليه داود 

 ه إمجااًل. مل نعلم امسه فتمؤمن بما ا وأم ؛السالمالصالة وعليهما 

بار ، وأخكأخبار القرآن ،ن أخبار تصديقا بهااإلميان مبا جاء فيها م: الثالث

ألخبار اليت مل بقة، مثل الرجم فإنه من ايبدل أو حيرف من الكتب السا مامل

 يقرف فيما ُحرِّف من التوراة.

                                                           

صول، (؛ وتعليقات على ثالثة األ152ل الشيخ )( ينظر: شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آ1)

 (.42صاحل بن عبداهلل العصيمي )

ثة األصول، وحصول املأمول بشرح ثال(؛ 25-23مني )( ينظر: شرح ثالثة األصول، حممد بن صاحل العثي2)

(، 33بن صاحل العثيمني ) (؛ وشرح األربعني النووية، حممد144-142عبداهلل بن صاحل الفوزان )

 هـــ.1323الناشر: دار الثريا، الرياض، ط. األوىل: 



 

 

 

 
سواء فهمنا  سليم به، والرضا والتنسخ منهابأحكام ما مل ي: العمل الرابع

ما عاالنتهاء ، وأموراتمبا ُأمر العبد فيها من م لالعمو، حكمته أم مل نفهمها

ن العظيم الذي تكفَّل ب السابقة كلها نسخت بالقرآوالكت .العبد عنه فيها ُنهي

﴿ :قال اهلل تعاىل ،اهلل حبفظه                          

  ﴾
لعمل بأي وعلى هذا فال جيوز ا ؛حاكمًا عليه :أي، (1)

  .قرآنإال ما صح منها وأقره ال بقةحكم من أحكام الكتب السا

ما أنزله اهلل جل وعال  إميانًا عامًا على ابقةيمؤمن بالكتب السأن  فاملقصود:

ل وعال جأنه كالم اهلل  :رآنبهذا الق خاصًا ميانًاثم يمؤمن إعلى أنبيائه ورسله؛ 

وأن ما فيه من عة، على الناس إىل قيام السا منه بدأ وإليه يعود، وأنه حجة اهلل

 وأن ،االنقياد هلاوألحكام جيب امتثاهلا األخبار جيب تصديقها، وما فيه من ا

ع يوأنه به ُنسخت مج ،ومل حيكم مبا أنزل اهلل ،من حكم بغريه فقد حكم بهواه

 ،يع الكتبهذا الكتاب مهيمن على مجف ،لكتب من قبلالرساالت ومجيع ا

رآن دون غريه من ا اختص به القفهذا مم ؛وما فيه مهيمن على مجيع ما سبق

  .(2) الكتب

* * * * * 

                                                           

 .[33، اآلية ]املائدةسورة ( 1)

 (.152يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش2)



 

 

 

 

 .(َوُرُلِلِه):  قال املصنف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 املكلف فيؤمن ،(رسله) جميعبـ اإلميان: ( الركن الرابع من أركان اإلميانو)

مرونهم ليأ ؛هو ال حيصيهم إالَّإىل عباده بأن اهلل سبحانه وتعاىل بعث رساًل 
 خملوقون ليس وهم بشر ، بعبادته وحده ال شريك له، وينهونهم عن الشرك به

ؤمن بأنهم صادقون فيما أخربوا يو ؛هلم من خصائص الربوبية واأللوهية شيء
 حممد نبينا وخيتص  ؛ؤمن مبن مساه اهلل منهميو ؛جل وعال به عن اهلل

اجلن  وأنه ال نيب بعده، وأنه مبعوث إىل الثقلني ،النبينيو أنه خامت الرسلباإلميان 
، فال كتاب بعد كتابه ه دخل اجلنة ومن عصاه دخل النارواإلنس، وأن من أطاع

 ول ما جاء بهصديٌ أخباره وقبت، ويضاف إىل هذا وجوب وال نيب بعده 
   .(1) من األحكام

  ــــــــــ

ن أركان اإلميان، وهو رابع مالركن ال ناه -تعاىل رمحه اهلل-املصنف ذكر 

والرسول لغة: إما ، مجع رسول :(، والرسللهورس: )فقال اإلميان بالرسل،

املنبعث؛ وإما ل هو ، فالرسوبعاث على تمؤدةل، وهو: االنمأخوذ من الرِّْس

طالح الشرع يدل على ولفظ الرسول يف اص تابع؛وهو: الت مأخوذ من الرَّْسل،

تابع هو كذلك ُي، وجل وعال بل اهللكال االشتقاقني، فالرسول مبعوث من ق

 .(2)عاىلأخبار الوحي املنزل إليه من اهلل ت

                                                           

 (.135داحملسن القاسم )( ينظر: تيسري الوصول شرح ثالثة األصول، د. عب1)

على أمته يف ضوء  كتاب: "حقوق النيب (؛ و452مفردات القرآن، للراغب األصفهاني )( ينظر: 2)

اض، ط. الثانية: (، الناشر: دار التوحيد، الري12ي )الكتاب والسنة"، تأليف: أ.د حممد خليفة التميم

 هـــ.1345

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
أو  ا،أنزل عليه كتاًبو: من بعثه اهلل إىل قوم وهالرسول يف اصطالح الشرع و

وأما النيب  ؛ن قبلهه حبكم مل يكن يف شريعة ممل ينـزل عليه كتاًبا لكن أوحى إلي

ل عليه كتاًبا، أو ريعة سابقة دون أن ينـزفهو: من أمره اهلل أن يدعو إىل ش 

 .(1)ناسخ إليه حبكم جديد ناسخ أو غرييوحى 

، اإلميان باألنبياءل: َقد بالرسل، ومل ُيوهنا إشكال، وحمله: أن اإلميان ور

 واب من وجهني:مع أن النبوة أعم من الرسالة، واجل

لب، إذ املقصود ميان برسله( خرج خمرج الغا)اإل :اللفظ هنا: أن األول

؛ والرسل ملا (2) عال نبيًا كان أو رسواًلاإلميان بكل مبتعث من عند اهلل جل و

 .(4)عليهم  كانوا أشرف من األنبياء مت التنصيص

ن الُكُتب أقرَّت يدخل يف اإلميان بالكتب؛ أل : أن اإلميان باألنبياءوالثاني

   .(3)األنبياء

ي هو االعتقاد اجلازم الذ: بالرُسلمن اإلميان  زئاجملالقدر الواجب الالزم و

 ليأمروهم ؛اًل منهمخللقه رس أرسل-وعالجل -ال ريب فيه، وال تردد بأن اهلل 

 جل-ى إليهم من اهلل وأنَّ همؤالء الُرسل ُموَح ،وحده ال شريك له بعبادة اهلل

عليه -متهم حممد وأن خابه عن اهلل،  وأنهم صادقون فيما أخربوا، -وعال

                                                           

 (.144صاحل الفوزان ) ( حصول املأمول بشرح ثالثة األصول، عبداهلل بن1)

 (.222محد مامي )( بلوغ املأمول بشرح الثالثة األصول، عصام بن أ2)

 (. 32، للشيخ حممد بن صاحل العثيمني )( شرح عقيدة أهل السنة واجلماعة، املنت والشرح4)

 (.32( املصدر السابق )3)



 

 

 

 

هذا هو القدر ؛ و(1)يتبعهو-والسالمليه الصالة ع-به  فيمؤمن-والسالمالصالة 

م، من العل هيصلما قدر بعد ذلك يكون واجًبا ب وما ،من اإلميان بالرسل اجملزئ

يتبع العلم التفصيلي سل فاإلميان التفصيلي بالر ،لستحبَّة يف تفاصيوفيه أشياء ُم

إذا آمن املسلم ف؛ (2) عوا إليه وحنو ذلكبأمسائهم وأحواهلم مع أقوامهم وما د

قوامهم إىل التوحيد، بعثهم بالتوحيد، يدعون أ ،بأن اهلل جل وعال أرسل رساًل

لى اهني واآليات الدالة عالربدهم اهلل باملعجزات ووأيَّ مروا به،غوا ما ُأوأنهم بلَّ

مبحمد  خاصًا ميانًا، ثم يمؤمن إرسل مجيعًابهذا يكون آمن بالفإنه  ،صدقهم

سالم الذي جعله خامت جل وعال بعثه بدين اإل اهلل بأنه خامت الرسل، وأن 

  .(4) األديان وآخر الرساالت

  :(3)تضمن أربعة أموريبالرسل التفصيلي واإلميان 

أنهم ال يأتون بشيء واهلل تعاىل، عند ن : اإلميان بأن رسالتهم حق ماألول

كما قال  ؛هم مجيعًابسالة واحد منهم فقد كفر رر بَففمن َك ،من عند أنفسهم

﴾   ﴿اهلل تعاىل: 
 مع ني جلميع الرسلفجعلهم اهلل مكذب؛ (5)

                                                           

(؛ وشرح األصول الثالثة، 12ن حممد بن قاسم )ة األصول، عبدالرمحن ب( ينظر: حاشية ثالث1)

 (. 34حل بن عبداهلل العصيمي )(؛ وتعليقات على ثالثة األصول، صا41عبدالرمحن بن ناصر الربا  )

بدالرمحن (؛ وشرح األصول الثالثة، ع152ل الشيخ )( ينظر: شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آ2)

 (.41ا  )بن ناصر الرب

 (.152ل الشيخ )( ينظر: شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آ4)

ثة األصول، (؛ وحصول املأمول بشرح ثال23-22مني )( ينظر: شرح ثالثة األصول، حممد بن صاحل العثي3)

 (.223صول، عصام بن أمحد مامي )(؛ وبلوغ املأمول بشرح الثالثة األ143عبداهلل بن صاحل الفوزان )

 [.145] ( سورة الشعراء، اآلية5)



 

 

 

 
نبينا ن كذبوا وعلى هذا فالنصارى الذي ؛أنه مل يكن رسول غريه حني كذبوه

م عليه الصالة لنيب اهلل عيسى بن مرين ومل يتبعوه هم مكذبو ،حممدًا 

، وال معنى حمد ال سيما وأنه قد بشرهم مب ،غري متبعني له أيضًا والسالم،

 ، ويهديهم إىل صراطضاللةلليهم ينقذهم اهلل به من اإ لبشارتهم به إال أنه رسوٌل

 مستقيم. 

 ،قومه الذين ُبعث فيهمو بامسهمعينًا منهم  : اإلميان مبن علمنا امسهلثانيا

وممن يمؤمن بهم  ،كتاب والسنة على التعينيهم يف الفنمؤمن مبن جاء تفصيل

 ،وعيسى ،وموسى ،وإبراهيم ،نوح :وهم ،أولوا العزم من الرسل :تفصياًل

ذكرهم اهلل تعاىل يف  وقد، صالة والتسليمعليهم وعلى نبينا أفضل ال ،وحممد

﴿يف قوله:  موضعني من القرآن: يف سورة األحزاب             

       ﴾
 :رى يف قوله، ويف سورة الشو(1)

﴿                                     

       ﴾ 
 ، كتابهى اهلل يفمسَّ ونمؤمن بغريهم ممن ؛(2)

وعشرون  ةن مخسسل الذين ُذكروا يف القرآالر، وأو على لسان رسوله 

، وأوهلم آدم عليه نهم، ألنهم ُذكروا بأمسائهمبأعيااإلميان رسواًل، وجيب 

مؤالء نمؤمن بهم يف فهيف النصوص ائهم السالم؛ وأما الذين مل ُيذكروا بأمس

﴿، قال اهلل تعاىل: اجلملة                          

                                                           

 [.2] ( سورة األحزاب، اآلية1)

 [.14] ( سورة الشورى، اآلية2)



 

 

 

 

    ﴾
كما قال  ؛نهم يف اإلميانوال نفرق بني أحد م ،(1)

﴾     ﴿ تعاىل:
(2)(4)  .           

 ،أخبارهم تصديق ما صح عنهم منو ،: اعتقاد صدقهم وتصديقهمالثالث

أنهم و ،أمرهم اهلل به إىل أممهم على الوجه الذي مجيع ما أرسلوا به اوأنهم بلغو

 ،هوال حيل تركه وال خمالفت ،ن أرسلوا إليه جهلهبينوه بياناً واضحاً ال يسع أحد مم

لدالة على نات واملعجزات الواضحات اوأن اهلل تعاىل أيدهم باآليات البي

 م. مصدقهم حتى قامت بهم احلجة على األ

املرسل  حممد  سل إلينا منهم، وهو خامتهمر: العمل بشريعة من ُأالرابع

﴿ ىل:قال اهلل تعا ،إىل مجيع الناس                   

          ﴾
(3). 

* * * * * 

                                                           

 [.23] ( سورة غافر، اآلية1)

 . [235] يةاآل ،( سورة البقرة2)

ثة (؛ وتيسري الوصول شرح ثال12د بن قاسم )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن حمم4)

 (.135القاسم )األصول، د. عبداحملسن 

 [.15] ( سورة النساء، اآلية3)



 

 

 

 
 .(خرَواْلَيْوِم اخآ):  قال املصنف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اليوم) بكل ما أخرب اهلل به عن اإلميان: من أركان اإلميان ( الركن اخلامسو)

 وسؤال امللكني ،من عذاب القرب ونعيمه يف الربزخ مما يكون بعد املوت (اآلخر
ن به واحلساب، وامليزان الذي توز ،واحملشر ،اإلميان بالبعث والنشورويف القرب، 

والصراط، واجلنة، والنار، وأكرب ذلك وأعظمه: اإلميان  ،احلسنات والسيئات
  .(1) ببعث األجساد، وإعادتها كما كانت أجسادا بعظامها وأعصابها

  ــــــــــ

ن أركان اإلميان، وهو امس مالركن اخل ناه -تعاىل رمحه اهلل-املصنف ذكر 

 امة،يوم القي: اليوم اآلخرباملراد و (،يوم اآلخروال: )اإلميان بالرسل، فقال

جلنة وأهل النار يف حيث يستقر أهل اجلنة يف ا ،ألنه ال يوم بعده ؛بذلكمي وُس

   ﴿ تعاىل:ال اهلل اليوم اآلخر يبتدئ باملوت، قو، (2)النار

﴾
ملوت من الثواب كون بعد الرسل مما يأي: مبا أخربت به ا ،باحلق ،(4)

 إىل بعد املوتحيصل  اإلميان بتفاصيل ما :هو اإلميان باليوم اآلخرف؛ والعقاب

 . (3) وأهل النار يف النار ،أن يستقر أهل اجلنة يف اجلنة

 أن يمؤمن العبد بأنَّ: خرمن اإلميان باليوم اآل زئاجملوالقدر الواجب الالزم 

ويبعثهم من  ،إليه يعودونف ،سب فيه الناسجعل يوًما حيا-جلَّ وعال-اهلل 

                                                           

 (.12د بن قاسم )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن حمم1)

األصول،  (؛ وحصول املأمول بشرح ثالثة144مني )( ينظر: شرح ثالثة األصول، حممد بن صاحل العثي2)

 (.143عبداهلل بن صاحل الفوزان )

 . [12، اآلية ]قسورة ( 4)

ة األصول، د. (؛ وتنبيه العقول إىل كنوز ثالث51ينظر: شرح األصول الثالثة، د. خالد املصلح )( 3)

 (.2/224عبدالرمحن الشمسان )

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

من فيمؤ املسيء بإساءته،و ،ازي احملسن بإحسانهوجي ،ويلقون ربَّهم ،قبورهم

 ،من أحسن فله احلسنىأن ولقيامة جملازاة اخللق، هو يوم ا بالبعث يف يوم عظيم

ذا إذا آمن به؛ فًا باهللعياذ النار جزاؤهمل وع أساء فله ما ومن ؛وهي اجلنة

د حقق هذا بعث من جديد، فإنه قسُي القدر، وأن هنا  يومًا سيكون، وأنه

  ال يتم إال بثالثة أمور: اآلخر اإلميان باليومف؛ (1) الركن

 .اإلميان بالبعث األول:

 .زاءاإلميان باحلساب واجل الثاني:و

 .(2) راإلميان باجلنة والنا الثالث:و

 وهذا يتبع العلم مبا جاء ،فصيلي باليوم اآلخراإلميان الت يكونبعد ذلك ثم 

 ، منكون يوم القيامةما ي، ومن أحوال لقبورايف الكتاب والسنة من أحوال 

حوال الناس يف والصراط، واإلميان بأ اإلميان باحلوض، وامليزان، والصحف،

بعد أن جيوزوا  للممؤمننياط، وما يكون الصر م علىوأحواهلالعرصات، 

و ذلك، وأحوال وال الناس يف النار وحنالصراط، ومن يدخل اجلنة أواًل، وأح

ان بها على كل أحد، أمور تفصيلية ال جيب اإلمي هذه كلهافالظُّلمة، واجلسر، 

ال من هذا، و كل ما صحَّبإنه جيب عليه اإلميان ف ؛إال من مسعها يف النصوص

 .(4)شك يف شيء منه ي

* * * * * 
                                                           

صول، (؛ وتعليقات على ثالثة األ114ل الشيخ )( ينظر: شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آ1)

 (. 42صاحل بن عبداهلل العصيمي )

األصول،  (؛ وحصول املأمول بشرح ثالثة144العثيمني ) صول، حممد بن صاحل( ينظر: شرح ثالثة األ2)

 (.143عبداهلل بن صاحل الفوزان )
 (.114يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش4)



 

 

 

 
 .(َوَشرِ  ِِ والقدر َخْيِر ِِ):  قال املصنف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ره اهللأي: مبا قدَّ ،(القدر)بـ تؤمنن السادس من أركان اإلميان: أن ( الركو)

 . (1)أي: مبا فيه من الشر ،(وشره) ،أي: مبا فيه من اخلري ،(خريهمن )
  ــــــــــ

ن أركان اإلميان، وهو سادس مالركن ال ناه -تعاىل رمحه اهلل-املصنف ذكر 

لتقدير ا ُيطلق وُيراد به: َدرالَقو ،(خريه وشرهلقدر او)اإلميان بالقدر، فقال: 

لمه، عبه  َق، حسبما سَبشياءقدير اهلل تعاىل لألتالسابق ملا يف علم اهلل، أي: 

جل  ضاه اهللالذي ق واملقدور ؛ ويطلق ويراد منه: القضاء(2)واقتضته حكمته

قدر ال: )وهناول املصنف قهو املراد يف و ،لمهعلى النحو الذي عره قدَّووعال 

ر الذي هو تقدير اهلل قدور خريه وشره؛ أما القدباملتمؤمن : يعين؛ خريه وشره(

ليه خري أو هو باإلضافة إ دٌرفاملكلف قد يكون عليه ق، (4)عز وجل فكله خري

ليس يف فعله ل وعال جاهلل  فهو خري، فشر؛ وأما بالنسبة لفعل اهلل جل وعال

، فالشر ال (3)(س إليكوالشر لي)ئه على ربه: يف ثنا شر، كما قال النيب 

 إىل مفعوالت اهلللشر اُيضاف إمنا وإليه،  بيضاف إىل اهلل عز وجل وال ينس

الشر ف، خلقه فال شر فيهو ،وفعله ،جل وعالره أما تقدي جل وعال وخملوقاته؛

                                                           

 (.132ن القاسم )( تيسري الوصول شرح ثالثة األصول، د. عبداحملس1)

ثة (؛ وحصول املأمول بشرح ثال153بداهلل الغنيمان )ع( ينظر: احملصول من شرح ثالثة األصول، 2)

 (.145األصول، عبداهلل بن صاحل الفوزان )

 (.333العثيمني ) ( شرح عقيدة أهل السنة واجلماعة، حممد بن صاحل4)

 (.221اء يف صالة الليل، برقم )( رواه مسلم، كتاب: صالة املسافرين، باب: الدع3)

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

، بل هو شر من يضًا ال يكون شرًا حمضًايف املقضي ال يف القضاء، واملقضي أ

، فاملقصود: أن (1) خرخرٌي يف حمل آور يف حمل شهو أو  ؛خرٌي من وجهووجه 

 فإنه بتقدير ري وشر،من خات أو يف األرض يمؤمن العبد بأن كل ما وقع يف السمو

  .(2) اهلل عز وجل

 أزاًلدَّر قجل وعال بأن اهلل  أن يمؤمن العبد: رَدالَقاجملزئ من اإلميان ب ُرْدوالَق

 ؛(4)خلقه واختيارهإال مبشيئة اهلل و شيٌء وال يكون ،شركل شيء من خري و

 هذا امللكوت ويمؤمن بأن كل شيء حيدث يف تحقيق هذا الركن: أن يعلم ويعتقدف

إمياٌن  :يشمل أمرين ميان بالقدراإلف ؛َسَبَق به قدر ، وقدجل وعال خبلق اهللفهو 

واإلميان  ،إلنفاذ القَدر السابق ،يئة اهلل وقدرته وخلقهمبشإميان و ؛بالقَدر السابق

مؤمن بأن : أن يزئاجملر ْدالَقف، (3)العلم، والكتابةب اإلميانيشمل : سابقال بالقدر

 كتبها يف وتعاىل بحانهس األشياء قبل وقوعها، وأنهب َماهلل سبحانه وتعاىل عِل

ما من شيء ف ؛قد طابق مشيئته وخلقهاللوح احملفوظ، وأن ما علمه وكتبه ف

هذا الشيء  َعِلم -عالوجلَّ -مبعنى: أنه  ؛يكون إالَّ وقد قّدره اهلل جل وعال

؛ وأنه كتب ذلك عنده-سبحانه وتعاىل-أنه قبل وقوعه، وِعْلُمه بذلك أوَّل، و

هلل كان، وما مل يشأ مل ما شاء اواختياره، ف ال يكون شيء إال مبشيئة اهلل وخلقه

 .يكن

                                                           

(، والتمهيد لشرح 311-2/313د، حممد بن صاحل العثيمني )اب التوحي( ينظر: القول املفيد على كت1)

 (.522كتاب التوحيد، صاحل بن عبدالعزيز آل الشيخ )

 (.332العثيمني ) ( شرح عقيدة أهل السنة واجلماعة، حممد بن صاحل2)

 (.42لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا4)
 (. 111آل الشيخ ) حل بن عبدالعزيز( شرح ثالثة األصول، صا3)



 

 

 

 
  :(1) كون على مرتبتنيبالقدر يالتفصيلي واإلميان 

 هذا يشمل درجتني:قدر السابق لوقوع املقدر: و: اإلميان بالاملرتبة األوىل
اهلل جل وعال يعلم ما ف ،لكل شيء السابقاهلل  اإلميان بعلم :األوىلالدرجة 

لو كان كيف كان  وما مل يكن كيف يكون، وما سيكونوما هو كائن،  ،كان

هذا و ،العلم األولهو ذا ه األشياء قبل حدوثهاباهلل السابق  ُمْلِعويكون، 

ل جبالئوالعلم زئيات، اجلات وبالكليالعلم  :بكل شيء يشمل العلم السابُق

، هبه جبميع تفاصيل ملًالم مل يزل اهلل جل وعال عاوهذا الع ،هااألمور وتفصيالت

    ﴿ :ل وعالكما قال ج، ليس له بداية :يعين ،ِعْلُمه به َأوَّلو

    ﴾
      ﴿ :وقال جل وعال، (2)

                                        

       ﴾
األشياء علمه ب عال أنَّفبيَّن اهلل جل و ،(4)

ء عليم بعلمه األزلي بكل شيجل جالله اهلل فسابق، وأنه يعلم كل شيء؛ 

لم جل وعال؛ ل، وال يلحقه نسيان بعد عواألبدي، فال يتجدد له علٌم بعد جه

سبقه جهل ويلحقه زليًا وال أبديًا؛ ألنه يعلم من سوى اهلل تعاىل فليس أأما 

 .(3)نسيان

نه  اللوح احملفوظ ما علم أيف َبن اهلل جل وعال كَتأاإلميان ب :الثانيةالدرجة 

قبل أن كل شيء قادير يف اللوح احملفوظ عنده م َبفكَت إىل يوم القيامة،كائن 
                                                           

 (.112يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش1)

 .[24، اآلية ]احلجسورة ( 2)
 .[52، اآلية ]األنعامسورة ( 4)
 (.352العثيمني ) ( شرح عقيدة أهل السنة واجلماعة، حممد بن صاحل3)



 

 

 

 

 ﴿ :تعاىل، كما قال نةالسموات واألرض خبمسني ألف س خيلق     

               ﴾
ل جبّين ف، (1)

﴾   ﴿ :تعاىلوقال  ،أن كل شيء إمنا هو يف كتابوعال 
(2)، 

 أن النيب يح ويف احلديث الصح فوظ،قد ُسطِّر وُكِتب يف اللوح احملأي: 

ألرض خبمسني ألف ئق قبل أن خيلق السماوات وااهلل مقادير اخلال َبكَت)قال: 

انه وتعاىل مكتوبًا؛ وليس كل معلوم هلل سبح؛ (4)(سنة، قال: وعرشه على املاء

بعد يوم القيامة  لقيامة؛ ولكن هنا  أشياءألن الذي ُكتب ما هو كائن إىل يوم ا

 يرد يف الكتاب والسنة ه ملهلل عز وجل؛ ولكنأكثر مما يف الدنيا هي معلومة عند ا

 .   (3) أنها مكتوبة

ا َعِلم، كل شيء، وكَتبَ الَقَلمُ م َعِلَمأن اهلل سبحانه اإلميان ب املرتبة األوىل:ف

  .  (5)كمتهيت صدرت عن علمه جل وعال وحلر اهلل املقادير اــوأحصى بأم

 :درجتني أيضًايقوي و، رأو تقارن وقوع املقدَّ وهي تواكب :املرتبة الثانية
 جل وعال مشيئتهأن و ،عموم مشيئة اهلل جل وعالباإلميان  :وىلاألالدرجة 

إذنه ومشيئته وإرادته ل يف ملكوت اهلل إمنا هو بكل شيء حيصيمؤمن بأن ف ،نافذة

ال حيصل و شيئته،فال خيرج شيء عن م؛ كمةالدائرة بني الرمحة واحل الكونية

  .يكونما مل يشأ ال ما شاء اهلل كان وف ،عاىلتيف هذا الكون إال ما شاء اهلل 

                                                           

 .[24، اآلية ]احلجسورة ( 1)
 .[54اآلية ]، القمرسورة ( 2)
 (.2154رقم )جاج آدم وموسى عليهما السالم، بح أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب: القدر، باب:( 4)
 (.2/314 العثيمني )( القول املفيد على كتاب التوحيد، حممد بن صاحل3)

 (.233محد مامي )( بلوغ املأمول بشرح الثالثة األصول، عصام بن أ5)



 

 

 

 
أعمال العباد،  :اهلل جل وعال خالق كل شيء أن يمؤمن بأن :الثانيةالدرجة 

 ،َمْن يف األرضاألرض، َمْن يف السماوات، وو ،السماوات ،أحوال العبادو

، ل وعال خالقهفكل شيء خملوق، واهلل ج ،وما يف األرض ،ما يف السماوات

  ﴿ :ال جل وعالكما ق ،هو الذي خيلقه شيٍء إال واهلل جلَّ وعالما من ف

 ﴾
﴾    ﴿ :، وقال عز وجل(1)

(2).  

أن و ،أعماهلم وأفعاهلمجل وعال خلق اخللق واهلل  يمؤمن أنفاملرتبة الثانية: 

  .(4) إجيادهودير اهلل بتقهو ما يف الكون 

 مرتبةالكتابة، ورتبة ممرتبة العلم، و :أربع اتباملرويتبني مما سبق أن 

 ُمْلِع، َفها مرتاٍخ عن بعضبعض راتب، وهذه املاداخللق واإلجيمرتبة املشيئة، و

، ومرتبة كتببل أن ُتعامل مبقادير اخللق ق هلل، فاكتابةسابق ملرتبة ال اهلل 

ان حصل بهذا اإلمياملراتب  وإذا آمن بهذه ؛واإلجياد اخللقالكتابة سابقة ملرتبة 

 .التفصيلي الواجب يف القدر

ان الستة، وهي: أركان اإلمي -هلل تعاىلرمحه ا–: بني املصنف اخلالصة

 القدر خريه وشره،واليوم اآلخر، وبرسله، اإلميان باهلل، ومالئكته، وكتبه، و

ن من أركان اإلميان جملزئة من اإلميان بكل ركعمود األقدار الواجبة ا وسبق ذكر

اد ما زو إميان العبد، قادها كان كافيًا يف صحة، فمتى وجد العلم بها واعتابتداء

                                                           

 .[12، اآلية ]الزمرسورة ( 1)

 .[2، اآلية ]الفرقانسورة ( 2)

لرمحن بن (؛ وشرح األصول الثالثة، عبدا14م )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاس4)

 (145بداهلل بن صاحل الفوزان )(؛ وحصول املأمول بشرح ثالثة األصول، ع41ناصر الربا  )



 

 

 

 

اجب، ومنه ل إليه من العلم فمنه وتفاصيل، هذا حبسب ما يصمن عنها 

و أ ؛عبد ووصوله إليهلتبار بلوغ الدليل إىل اإما أن يكون واجبًا باع؛ فمستحب

علق بأركان اإلميان أس ما ينبغي تعلمه فيما يتر، ويكون مستحبًا غري واجب

كن منها، مما هو اجملزئ من اإلميان بكل ر معرفة القدر الواجب :الستة، هو

 هل به، فهما نوعان:واجب على العبد ابتداء وال يسعه اجل

 إال به.ح دين العبد : الواجب ابتداء مما ال يصاألول

ه، وما زاد صوله إليىل علم العبد بالدليل، وو: الواجب تبعًا بالنظر إوالثاني

 . (1)عنه فهو من نفل العلم 

* * * * * 
 

                                                           

 (.42، 43لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا1)



 

 

 

 
ِِ ِِ اأَلْرَلاِن السِ َوالدَِّليُ  َع: ) قال املصنف ﴿ قوله تعاىل: ؛َتِةَلى َه  

                                         

   ﴾
  ﴿ ْوُلُه َتَعاَلى:َق ؛ودلي  القدر ،(1)

  ﴾
(2)). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د ال يستقيم إميان العب ،لإلميان أركان ( هذه األركان الستةأن ) (على والدليل)
 قوله تعاىل:) :مل يكن املرء مؤمنًا وأنه متى انتفى واحد منها ،بها مجيعهاإال 

(﴿                   ﴾) ،( وما دخلت عليه يف )أْنو
أو  جهة املشرق تأويل مصدر امسها مؤخر، والتقدير: ليس الربَّ توليُة وجوِهكم

﴿) ،املغرب    ﴾) الذي ُيمدح أصحاُبه: (﴿          

        ﴾) ،س يعين: جنس الكتب، أي: و)الكتاب(: اسم جن
وم آمن باهلل والي :الرسل، وهنا ذكر اخلمسة هذه :يعين (النبيني، و)كل الكتب

اآلخر واملالئكة والكتاب والنبيني، فهذه اآلية دليل على مخسة من أركان 
 :هبم إميان عبد إال ( ركن من أركان اإلميان ال يستقيالقدر( أن )ودليل) ؛اإلميان

﴿قوله تعاىل: )           ﴾)،  ر قدَُّمخلقه اهلل فإنه  كل شيءأي: أن 
وسابٌ يف مشيئة اهلل وإرادته سبحانه  ،مكتوب يف اللوح احملفوظو ،يف علمه

                                                           

 .[122، اآلية ]البقرةسورة ( 1)

 .[32، اآلية ]القمرسورة ( 2)

 الشرح 

 لياإلمجا



 

 

 

 

  .(1) وتعاىل

  ــــــــــ

هنا  َرذَك ؛اإلميان الستة أركانفيما سبق  -عاىلرمحه اهلل ت-صنف ملا ذكر امل

ذه والدليل على ه): قال، فةمن السنسيذكر الدليل م ث ،دليلها من القرآن أواًل

﴿األركان الستة قوله تعاىل:                     

                       ﴾) ،اسم جامع ()الربَّو :

هذه ؛ وري؛ فالرب: مجاع اخل(2)واألعمال لكل عمل من أعمال اخلري من العقائد

؛ (4)كورات مجاع اخلريالشاهد من اآلية جعله املذفمجاع اخلري، هي املذكورات 

ا تأتي هذه اخلمسة أركان اإلميان، وكثريًا م مخسة من فهذه اآلية دليل على

 ﴿ :لبقرةمقرتنة كقوله جل وعال يف آخر سورة ا              

       ﴾
 :وكقوله ؛ةذكر األربعف، (3) 

﴿                                      

               

﴾
 يل املشهوريف حديث جرب ت أيضًا، وحنو ذلك من اآليات، وقد جاء(5)

                                                           

بن فوزان  (؛ وشرح األصول الثالثة، صاحل14م )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاس1)

(؛ واحملصول 141داهلل بن صاحل الفوزان )(؛ وحصول املأمول بشرح ثالثة األصول، عب221الفوزان )

 (.153األصول، عبداهلل الغنيمان )شرح ثالثة 

 (.141صاحل الفوزان ) ( حصول املأمول بشرح ثالثة األصول، عبداهلل بن2)

 (.233محد مامي )( بلوغ املأمول بشرح الثالثة األصول، عصام بن أ4)

 .[235، اآلية ]البقرةسورة ( 3)

 .[141، اآلية ]النساءسورة ( 5)

 الشرح 
 التفصيلي



 

 

 

 
 وأدلة مفصلة لكل مرتبة من ،ه يف القرآن أدلة عامةفأدلتالقدر أما ؛ كما سيأتي

 وهو ،-اىله اهلل تعرمح- صنفة ما ذكره املفمن األدلة العام مراتب القدر،

﴿ :قوله تعاىل          ﴾قوله: الستدالل:وجه او ؛ ﴿   ﴾  

سابق من اهلل جل  دٍربق َقِلإال وقد ُخ ليس ثم خملوق من خملوقات اهلل :يأ

 من ألفاظ الظهور يف ﴾﴿ألن  ؛وعال، ال خيرج شيء عن هذه الكلية

﴾    ﴿ :ومنه قوله تعاىل ؛العموم
يه دليل ف وكُل، (1)

، (2)ألنه دليل لبعضه ؛على القدر صلح دلياًلي القدرذكر مرتبة من مراتب 

ركان اإلميان نف دالتان مبجموعهما على أاآليتان املذكورتان يف كالم املصف

 الستة.

* * * * * 
 

                                                           

 [.2، اآلية ]الفرقانسورة ( 1)

 (.112-111يخ )شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش( 2)



 

 

 

 

أن تعبد  :وهو ؛رلن واحد ،اإلحسان: املرتبة الثالثة: ) قال املصنف

ََفإن مل َتُكْن َت ،اهلل لأنك ترا ِ  .(َرا ُِ َفِإنَُّه َيَرا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ركن واإلحسان ) ،(اإلحسان( من مراتب الدين: مرتبة )املرتبة الثالثة)

درجتان،  :له ،اإلحسان :أي ،(وهو) ،ليس فيه تعدد ،أي: شيء واحد ،(واحد
كأنك  أن تعبد اهلل) األوىل: درجة املشاهدة، وهي:، إحداهما أكمل من األخرى

 حال الذي يعبد اهلل كوحال؛ جل وعال قبل على عبادة اهللواملعنى: أن ُت ،(تراه
فإن ) ؛وينظر إليه، وهذا هو املقام األول اهلل جل جالله، وهو يشاهد ،جل وعال

فاعبده  ،كأنك تشاهده تعبد اهلل جل وعالفإن مل واملعنى:  ،(يراك فإنه مل تكن تراه
هذا هو ، ومستحضرًا أنه يراك يف كل أعمالك، وأنه بصري عليم جبميع ما تفعله

 عز مراقبة اهلل املقام الثاني، وهو منزلة دون املنزلة األوىل، وهو استحضار العبد
 .(1) ، وهذه درجة املراقبةاطالعه عليهوجل له و

 ــــــــــ

 الثانية من مراتب الدين، املرتبة من بيان -عاىلرمحه اهلل ت–املصنف  ملا فرغ

رتبة ممن مراتب الدين، وهي  لثةذكر املرتبة الثاب هناوهي مرتبة اإلميان، بدأ 

 م مرتبيت اإلسالمقدَّف واملصن(، لثة: اإلحساناملرتبة الثافقال: )، اإلحسان

 أصحابها همو ،ب الثالثاملراتسان؛ ألنها أضيق حر مرتبة اإلأخَّواإلميان، و

تب وأعمها من جهة أعلى املرا :اإلحسانف ،اخللص من عباد اهلل الصاحلني

 ،عم من جهة نفسهأ :كما أن اإلميان ؛نفسها، وأخصها من جهة أصحابها

                                                           

 (.11م )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاس1)

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
وليس كل  ،قال: كل حمسن ممؤمن مسلموهلذا ي ،وأخص من جهة أصحابه

ميان واإلسالم، فإن نه يدخل فيه اإلحسان فإمسلم ممؤمنًا حمسنًا، وإذا أطلق اإل

 دائرةثم يليها  ،أوسعها دائرة اإلسالم ،اإلسالم واإلميان واإلحسان دوائر

مال الظاهرة، ؛ فاإلسالم يتعلق باألع(1) إلحسانادائرة ثم أضيقها ، اإلميان

ل األعمال اإلحسان يتعلق بطريقة فعواإلميان يتعلق باألعمال الباطنة، و

   .(2)نة الظاهرة والباط

  :يف اللغة له معنيانواإلحسان 

 .للغري : إيصال النفعاألول

  .(4): اإلتقان وإجادة الشيءالثانيو

 عباده يف كتابه نوعان:  اهلل به مرواإلحسان الذي َأ

﴿ ىل:، قال تعاواع اإلحساناإلحسان إىل اخللق بأن: أوهلما        

      ﴾
(3). 

جوهه يف الظاهر إيقاع العمل على أكمل وب ،مع اخلالقاإلحسان : الثانيو

 حقيقتهو ،كمل الوجوهه يف الباطن والظاهر على أب حبيث يكون قائمًا ؛والباطن

لى مقام املشاهدة أو ع واألعمال الظاهرة ،إتقان االعتقادات الباطنة :شرعًا

                                                           

 (.15( حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاسم )1)

 (.33( شرح ثالثة األصول، د. عبدالعزيز الريس )2)

(؛ وتعليقات على 241، للراغب )القرآن(؛ ومفردات ألفاظ 2/1534( ينظر: الصحاح، للجوهري )4)

 (.31ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل العصيمي )

 .[41، اآلية ]النساءسورة ( 3)



 

 

 

 

 رادامل وهو ،سالم واإلميانرن اإلحسان باإلود إذا ُقوهذا هو املعنى املقص .املراقبة

  .(1) هنا يف كالم املصنف

منها إذا  ين الثالث: أن كل واحدويتلخص مما سبق ذكره من مراتب الد

فمع االفرتاق  عا استقل كل لفظ مبعناه،ُأطلق دلَّ على اآلخرين؛ وإذا اجتم

اإلميان  له، ومع االقرتان يكونيكون كل واحد منهما دال على الدين ك

  .(2)انهما إلتق ألعمال الظاهرة، واإلحسانللالعتقادات الباطنة، واإلسالم 

نًا كما ذكر لإلسالم ، ومل يذكر له أركا(احدركن واإلحسان : )املصنف قال

شيء ن اإلحسان أ :يقصد به، (ن واحداإلحسان رك): هوقول ،واإلميان

 ،(3) يف حاشيته اسمبن قنص عليه ا ا؛ كم(4)بة مركحقيقته مفردة غري  ،واحد

 ال تصدق يةقيقة الركنح ألن؛ املصنف جيه كالمتعني لتواملهو هذا التفسري و

، فالركن (5)لشيء نفسه، واملنفرد هو انفردًامفإن الركن يتعدد وال يكون  ؛عليه

ُذكر  فإذاهو الشيء نفسه، أكثر، أما إذا كان واحدًا فف متعددًا اثنانال يكون إال 

 .(1)حقيقته  الركن شيء واحد فيكون املراد إثبات

 وأركان اإلحسان اثنان:

 تعبد اهلل.: أن األول

                                                           

 (.31بداهلل العصيمي )تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عينظر: ( 1)

 املصدر السابق.( 2)

 (.221محد مامي )( بلوغ املأمول بشرح الثالثة األصول، عصام بن أ4)

 (. 11( حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاسم )3)

 (.31داهلل العصيمي )( ينظر: تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عب5)

 (.21داهلل العصيمي )اىل على العبيد، للشيخ صاحل بن عب( التعليقات على القول السديد فيما جيب هلل تع1)



 

 

 

 
 .(1)أو املراقبة  عبادة على مقام املشاهدة: أن يكون إيقاع تلك الوالثاني

يكون إيقاع تلك و ،أن تعبد اهلل :، هوتباإلحسان الذي هو مرتبة من املراف

ن رك ي: مقام املراقبة، أهذا املقام، واقبةالعبادة على مقام املشاهدة أو املر

مل تكن تراه فإنه  د اهلل كأنك تراه، فإن، يعين: شيء واحد، وهو أن تعبواحد

عف بضعف اقبة اهلل جل وعال، وتضيرا ، فمرتبة اإلحسان تعظم بعظم مر

  .(2)مراقبته 

 ،(تكن تراه فإنه يرا  تراه، فإن ملهلل كأنك أن تعبد ا :وهوقال املصنف: )

ملا سأله  ؛ث جربيليف حدي ره به النيب اإلحسان مبا فساملصنف فسَّر و

أن  :اإلحسان): ولهه عليه الصالة والسالم بقأجابجربيل حبضرة الصحابة، ف

و اإلحسان بني العبد وه ،(يرا راه فإنه تعبد اهلل كأنك تراه، فإن مل تكن ت

 ،(تراه فإنه يرا  هلل كأنك تراه، فإن مل تكنأن تعبد ا) :ومعنى قوله ،وربه

 وأمر به رسوُله ، بهلنحو الذي أمر اهلُل جل وعالعلى ا أي: أن تكون عابدا هلل

كون أن ت للسنة، وافقًام  تكون فيها خملصًاوحالتك أثناء تلك العبادة اليت ،

اهلل جل وعال مطلع  إن مل تكن تراه، فلتعلم أنف ؛وكأنك ترى اهلل جل وعال

يه، يعلم مل، يعلم ظاهر عملك وخفعليك، عامل حبالك، يرى ويبصر ما تع

 .(4) ك وجوارحكر ، ويعلم يقركات أركانخلجات صد

                                                           

ج مهمات العلم احل بن عبداهلل العصيمي، برنامالشرح الصوتي: )تعليقات على ثالثة األصول(، ص (1)

 هـ.1342السابع باملسجد النبوي 

  (.113يخ )شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش (2)

 .املصدر السابق( 4)



 

 

 

 

 :ى من األخرىإلحسان على مرتبتني، واحدة أعلاف

يقني يبلغ ن بأ ؛(تراههلل كأنَّك أن تعبد ا): املعاينةو أ املشاهدة مرتبة: األوىل

ل كمال اليقني وكمال ؛يانًاعجل جالله شاهد اهلل ُي هكأن؛ باهلل هوإميانالعبد 

ت احلجب مل هد للمشهود، حبيث لو ُكشففيعبد ربه عبادة املشااإلخالص، 

عبد اهلل يف د بلغ غاية اإلحسان،من بلغ هذه املرتبة فق؛ و(1)يزدد عما هو عليه 

راه ي، ولكن رى يف اآلخرةيف الدنيا، وإمنا ُي رىُي وعال الراه، واهلل جل ي هكأن

ن باآلخرة بأن يروه جازى أهل اإلحساُي اولذ ؛هراه بعينيي هكأنحتى  ؛هبقلب

جازاهم بأن يروه  ،وكأنهم يرونه يف الدنيا ما عبدوهلَّف ،سبحانه وتعاىل

﴾   ﴿ :ال تعاىلق ،بأبصارهم يف دار النعيم
 الزيادةو، (2)

 ،أعطاهم اهلل احلسنى أحسنوا يف الدنيالما ف ،جل وعالالنظر لوجه اهلل  :هي

  . وجل ، وزادهم رؤية اهلل عزوهي اجلنة

تحقق يإذا مل يعين:  ،(ا فإْن مل تكن تراه، فإنه ير) :املراقبة رتبة: مةالثاني

عبد ال يرى ربه، ولكن لأنه مطلع عليه؛ فام شهوده بقلبه، فليعبده عبادة من يعل

 ،(4)له واطالعه عليهال جل وعار مراقبة اهلل ينبغي للعبد استحضف اهلل يراه،

 علم أن اهلليبأن عبد؛ اإلحساس مبراقبة اهلل لل ممقاعلى  اهلل جل وعال عبدفي

ورؤيته وعلمه ال ل وعال جاطالع اهلل و ،نفسه وما ختفيه، ه، ويعلم حالهاير

 العبدفال يليق ب ،يشمل الظاهر والباطن يقتصر على حال اإلنسان الظاهرة، بل
                                                           

 (.224محد مامي )( بلوغ املأمول بشرح الثالثة األصول، عصام بن أ1)

 .[21، اآلية ]يونسسورة ( 2)

 (.44ا  )( شرح األصول الثالثة، عبدالرمحن بن ناصر الرب4)



 

 

 

 
هذا إحسان يف العمل و، هويطلع علي هو يراالف أمره، وهخيعصيه، وأن يأن 

يقرتف بعَض  ينماح العبد فإنذا وهل؛ (1)على سبيل املراقبة واخلوف والرجاء 

ام ء ُيسمي هذه املرتبة مبقالعلما، وبعض اإلحسان عن مرتبةعد يب إنهاملعاصي، ف

اطالعه عليه، مله مشاهدة اهلل إياه، واإلخالص؛ ألن العبد إذا استحضر يف ع

، فيعبد اهلل ال يبتغي (2)ىل غري اهلل وإرادته بالعملفات إفإن ذلك مينعه من االلت

 .(4)إال هو سبحانه وتعاىل 

شاهدة أعظم املراتب اليت امل، ومقام املشاهدة من مقام ومقام املراقبة أقل

فإنه إذ  ،قنيكون األشياء عنده حق الييصري إليها العبد املمؤمن، وهو أن ت

أنه يطالع ما  مقام املعرفة إىل حد كانكشفت احلقيقة للقلب، وبلغ العبد يف

الروح  ل ونعوت اجلالل، وأحستاتصف به الرب سبحانه من صفات الكما

شاهد رفع سوس من احملسوس، حتى يحملبالقرب اخلاص، الذي ليس كقرب ا

إىل الرب  فضى القلب والروح حينئذاحلجاب بني روحه وقلبه، وبني ربه؛ أ

ال  بها مشاهدة الصفات وهذه املشاهدة املقصود، (3) فصار يعبده كأنه يراه

كما  شاهدة الذاتمل جعل ذلك مدخاًل منالل الضُّمن مشاهدة الذات؛ ألن 

اهدة الصفات، ل والبهتان، وإمنا ميكن مشالباطيزعمون، وهذا من أعظم 

  .(5) لقهيف خ -جل وعال-ات اهلل مشاهدة آثار صف :وُيْعَنى بها

                                                           

 (.224محد مامي )( بلوغ املأمول بشرح الثالثة األصول، عصام بن أ1)

. لناشر: دار الرسالة، ط(، يققيق: شعيب األرناؤوط، ا1/122( جامع العلوم واحلكم، البن رجب )2)

 هـــ.1312الثالثة: 

 (.33شرح ثالثة األصول، د. عبدالعزيز الريس ) (4)

 (. 11( حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاسم )3)

 (.134يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش5)



 

 

 

 

ألنه إذا راقب ربه،  ؛اقبة زاد إحسان العملكلما عظم مقام املشاهدة أو املرو

  جل وعال، فإن هذا يدعوهكأنه يرى اهلل ؛عليه لٌعأن اهلل جل وعال مط َمِلبأن َع

اله يف إقبال حسن ما يكون، وأن جيعل ححسان العمل، وأن جيعل عمله أإىل إ

تصرفات راقبته ألحوال قلبه، وقلبه، وإنابته، وخضوعه، وخشوعه، وم

ن اهلل جل وعال ألنه يعلم أ ؛وبهائه نفسه، جيعل ذلك أكمل ما يكون حلسنه

 : ؛ فيبعث هذا على أمرينمطلع عليه

ال مسعة وال عبادته، فال يعبده رياء وب: اإلخالص هلل عز وجل األول

 .وهو يعتقد أن اهلل يراه ،مدحا

 ،ن يشاهده ربهفيصلي صالة م ،ن أداءها: أن يتقن العبادة وحيسالثانيو

 .(1) وهو يرى ربه

ن يكون منه قدر جمزئ يصح معه أوإحسان العمل يتفاوت فيه الناس، و

ه قدر من اإلحسان ال عندسًنا، فكل مسلم حمالعمل حسًنا، وأن يكون فاعله 

الناس فيه  ستحب اآلخر الذي يتفاوتيصح عمله بدونه، ثم هنا  القدر امل

 .تبةحبسب احلال الذي يتحقق به هذه املر

 .الصًا صوابًاحسًنا، مبعنى: أن يكون خ : أن يكون العملالقدر اجملزئو

و بة، ألى مقام املراقأن يكون قائمًا يف عمله ع :فهو، وأما القدر املستحب

 .(2) مقام املشاهدة

* * * * * 

                                                           

 (. 113يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش1)

 (.122) املصدر السابق( 2)



 

 

 

 
       ﴿ ْوُلُه َتَعاَلى:َق َوالدَِّليُ : ) قال املصنف

﴾
        ﴿ ، وَقْوُلُه َتَعاَلى:(1)

            ﴾
ُلُه وَقْو، (2)

﴿ َتَعاَلى:                                     

     ﴾
(4)) . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ﴿ قوله تعاىل:) :( على مرتبة اإلحسان من القرآن والدليل) 

   ﴾)فأثبت اإلحسان يف قوله: ؛ (﴿  ﴾)، 
املقام األول: أن تعبد اهلل كأنك فومقامي اإلحسان،  ،اإلحسان مرتبةوهذا يشمل 

ثاني، وهو على املقام الدليل ال( و)؛ اني: فإن مل تكن تراه فإنه يراكتراه، واملقام الث
       ﴿ قوله:) :استحضار رؤية اهلل عز وجل للعبد

  ﴾)،  واملعنى: اعتمد بقلبك وفوض مجيع أمورك إىل من يراك وأنت
: تقلبك أي، (﴾  ﴿) الذي يرى( و) ،عبادتهوقائم يف صالتك 

 مع املصلني، واملراد بالتقلب: الركوع والسجود والقيام، فهو معك يسمع ويرى
 ،فإن توكلت عليه فإنه كافيك ؛تغري أحوالك يف العبادة من قيام وركوع وسجود

 :وهو ،املقام الثانيعلى آخر ( دليل و)؛ وهذا فيه إثبات رؤية اهلل عز وجل لعباده
يعين: ما تكون يف حاٍل من  ،(﴾   ﴿) : لنيبا ًاطابخم( تعاىل قوله)

                                                           

 .[123، اآلية ]النحلسورة ( 1)

 .[224-212، اآليات ]الشعراءسورة ( 2)

 .[11، اآلية ]يونسسورة ( 4)

 الشرح 

 لياإلمجا



 

 

 

 

أنواع تالوتك للقرآن، وما تتلو من أي:  ،(﴾    ﴿) ،األحوال
خارج الصالة، وأنت على جنبك، وأنت قائم، أحوال ووأحوال ذلك يف الصالة، 

 وعمل اجلوارح يشمل عمل القلبو ،أنت وأمتك ،(﴾   ﴿) ،ذلك
ألعمالكم : مشاهدين لكم مراقبني أي ،(﴾   ﴿)، األقوالوعمل 

وهذا هو الشاهد من اآلية، وهو إثبات شهود اهلل عز وجل ، سامعني ألقوالكم
وأنه مطلع عليه سبحانه وتعاىل، ال ختفى عليه من  ،على أحوال العبد، وأنه يراه

من  إذ تدخلون وتشرعون فيه يعين: ،(﴾  ﴿)قال:  ،شؤون العبد خافية
مشول علم اهلل عز وجل واطالعه على حال العبد، وهو ، وهذا فيه متام األعمال

 .(1)(فإن مل تكن تراه فإنه يراك) :من مقامات اإلحسان دليل على املقام الثاني
  ــــــــــ

  ﴿ :اىلوالدليل قوله تع)قال املصنف:              

  ﴾) ،وملن هم حمسنون ،نا معيته للذين اتقواهاهلل جل وعال ذكر ف، 

  شيئني: املعية تقتضي يف هذا املوضعوهذه 

؛ وهذه واهلمليهم، عامل بهم، حميط بأحعأنه جل وعال مطلع  األول:

 .املعية العامة لكل املخلوقني

 .يقهوتوف ،تأييده، ونصرهبأنه جل وعال معهم  والثاني:

وهذا وجه االستدالل من  ،حملسننيوا تقنياصة باملاخلعية املهي املعية هذه و

معية النصرة وهي اصة، ن اهلل مع احملسنني معية خأعلى دلت اآلية اآلية؛ حيث 

                                                           

ثة (؛ وحصول املأمول بشرح ثال112ل الشيخ )( ينظر: شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آ1)

 (.132األصول، عبداهلل بن صاحل الفوزان )

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
 .(1) تقوا اهلل جل وعالعلى فضل احملسنني الذين ا ، وهذا يدلوالتأييد والتوفيق

﴿ثم ذكر:                               

             ﴾ ،) جل وعال  هللذكر رؤية ا :هذه اآليةويف

، ساجدينه يف الَبوتقلُّ ،قومحني ي : مجيع أحواله، وأنه يراه يفلنبيه حال عبادته

)فإن مل تكن تراه فإنه  :لهوهو قو ،كن اإلحسانالثاني من ر املقاموهذا دليل 

؛ الذي حوته من حيث املعنى :ملقصوداووجه الداللة فيها على  ،(2) يرا (

  .النيب  هرب عنحيث إنها حوت معنى اإلحسان الذي أخ

﴿وقوله تعاىل ) :قال أيضًاو                       

                  ﴾)، قوله :هنا لوجه االستدالو 

 ﴿ :تعاىل              ﴾عال مبا يعملهوشهود اهلل جل و ؛ 

، يرى مال شهيد عليهوعفاهلل جل عال هلم، رؤيته جل و :العباد من معانيه

م م، ويبصر أعماهله، ويسمع كالممى أعماهلريف، على تفصيالتها مأحواهل

هلل كأنك تراه ن اإلحسان هو أن تعبد اهذا االستدالل ظاهر؛ ألو ،جل وعال

 ،املصنف اإلحسان اليت أوردها رتبةاألدلة على مف ،(4)فإن مل تراه فإنه يرا 

 ،حمسن( )وهو :وله اآليتني األوليني يف قيف التصريح مبدح املتصف به منها:

﴿ :وقوله     ﴾ :اآليتني يف قام املراقبةالتصريح مب؛ ومنها 

                                                           

احل بن وشرح األصول الثالثة، ص (؛112ل الشيخ )( ينظر: شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آ1)

 (.131بداهلل بن صاحل الفوزان )(؛ وحصول املأمول بشرح ثالثة األصول، ع225فوزان الفوزان )

 (. 124يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش2)

 . املصدر السابق( 4)



 

 

 

 

﴿ :األخريتني يف قوله         ﴾، وقوله: ﴿           

   ﴾، نسخ رسالة  ويف بعض؛ دخلتم بهإذ شرعتم تعملون فيه و :أي

 ﴿ له تعاىل:وقو)زيادة: "ثالثة األصول"             ﴾)، وجه و

املشتمل على تفويض  رتبة اإلحسان هو ذكر التوكلعلى م ذه اآليةهمن الداللة 

ن مل شاهدًا أو مراقبًا، فإنه إه مَدىل اهلل من عَباألمر إىل اهلل، وإمنا يفوض األمر إ

أمره إليه عز وجل،  و املراقبة مل يكن مفوضًايكن عابدًا هلل على مقام املشاهدة أ

وكل ، (1) لى هذه املرتبةعن وجه داللة اآليات ، فباوهذه هي حقيقة اإلحسان

رى عبده يف أن اهلل سبحانه وتعاىل يهذه اآليات تدل على مقام اإلحسان، و

يرى مكانه، اضر يسمع كالم العبد ومجيع أموره، ويف مجيع أحواله، فهو ح

قباله على ربه، لعبد ذلك كان من أسباب إويعلم سره وعالنيته، فإذا استحضر ا

 يراهجل وعال اهلل  ، واملمؤمن يمؤمن بأنعبادةلدقه يف عبادته، وتكميله لوص

 .(2) ه واستحضارههذا األمر، وبني الشعور ب، ولكن فرق بني اإلميان بويشاهده

* * * * * 
 

                                                           

 (.32لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا1)
 (. 43ا  )( شرح األصول الثالثة، عبدالرمحن بن ناصر الرب2)



 

 

 

 
 ُعَمَر بِن اْلَمْشُهوُر َعْن ْبِريَ َحِديُث ِج َن السُّنَِّة:َوالدَِّليُ  ِس):  قال املصنف

ا ِإْذ َطَلَ  َعَلْيَن ،ومذات ي عند رلول اهلل  نبينما حن) َقاَل: اْلَخطَّاِب 

ََُر السَّ ،َشِديُد َلَواِد الشَّْعر ،َشِديُد َبَياِض الثِ َياِب ،َرُجٌ  َوال  ،َفِرال ُيَرى َعَلْيِه َأ

 ،ى ُرْلَبَتْيِهَأْلَنَد ُرْلَبَتْيِه ِإَلَف ، ِإَلى النَِّبيِ  َجَلَس حتى ،َيْعِرُفُه ِسنَّا َأَحٌد

ََ َِْيِهَوَو َفَقاَل:  ؟َأْخِبْرِني َعِن اإِلْلاِم :َوَقاَل: َيا ُسَحمَُّد ،َ  َلفَّْيِه َعَلى َفِخ

َوُتْؤِتَي  ،وُل اهلل، َوُتِقيَم الصَّاَةِإال اهلل َوَأنَّ حممدا َرُل َأْن َتْشَهَد َأْن ال إلهاإللام: 

 ،َقاَل: َصَدْقَت ،َطْعَت ِإَلْيِه َلِبياَوَتُحجَّ اْلَبْيَت ِإْن اْلَت ،َوَتُصوَم َرَسَضاَن ،الزََّلاَة

 ،اَل: َأْن ُتْؤِسَن ِباهللَق ؟ْرِني َعِن اإِلمَياِنَأْخِبفُيَصدِ ُقُه. َقاَل: َيْسَأُلُه َو ،َفَعِجْبَنا َلُه

قال:  ،ري ِ وشر ِخ وُتؤِسَن بالقدر ،م اخآخرواليو ،ورلله ،ولتبه ،وسالكته

 فإن مل ، اهلل لأنك ترا ِْحَساِن؟ َقاَل: َأْن َتْعُبَدَقاَل: فَأْخِبْرِني َعِن اإِلت. صدق

ََ ْنَها ِبَأْعَلَم ِة؟ َقاَل: َسا اْلَمْسُؤوُل َعاَل: فَأْخِبْرِني َعِن السَّاَعَق .تكن ترا ِ َفِإنَُّه َيَرا

َوَأْن َتَرى  ،َتِلَد اأَلَسُة َربََّتَها ْنَقاَل: َأ ؟َساَراِتَهاِسَن السَّاِلِ . َقاَل: فأخربني َعْن َأ

َفَلِبْثَنا  م انطلقََقاَل:  .اْلُبْنَياِن اَء الشَّاِء َيَتَطاَوُلوَن ِفياْلُحَفاَة اْلُعَراَة اْلَعاَلَة ِرَع

 نهفإْعَلُم، َقاَل: : اهلل َوَرُلوُلُه َأت؟ ُقْلَسِن السَّاِلِ  يُر َأَتْدر: َيا ُعَملي َقاَلَم  ،َسِليَّا

  .((1) (ِنُكمِجْبِريُ  َأَتاُلْم ُيَعلِ ُمُكْم ِدي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من )على مراتب الدين الثالث: اإلسالم، واإلميان، واإلحسان ( والدليل)

ا وقد أخرج هذ، (حديث جربيل املشهور) :الواردة عن النيب  ( النبويةالسنة
ء ( ثاني اخللفا عن عمر بن اخلطابالعظيم اإلمام مسلم يف صحيحه )احلديث 

 واإلحسان، ،واإلميان ،مراتب الدين: اإلسالموهذا احلديث فيه ذكر  ،الراشدين
 ،(دينكمأمر أتاكم يعلمكم ) يف آخرها قال: هوفيه أن هذه الثالثة هي الدين؛ ألن

                                                           

ر وعالمة الساعة، عرفة اإلميان، واإلسالم، والقد( أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب: اإلميان، باب: م1)

 (.1برقم )

 الشرح 

 لياإلمجا



 

 

 

 

-وأن أركانها هي ما عدها املصنف  ،الثا احلديث دليل هذه املراتب الثففي هذ
قدمة املت وختم املصنف بهذا احلديث الشتماله مجيع املسائل، -تعاىل رمحه اهلل

  .(1)األصل الثاني، وهو معرفة الديناملتعلقة مبعرفة 
  ــــــــــ

ف عرَّو، دلةمعرفة دين اإلسالم باأل :أن األصل الثاني صنفذكر امل

 معنى شهادة أن ال إلهن فبيَّعنى الشهادتني، ذكر أركانه، وذكر مثم اإلسالم، 

 ؛لشهادة بأن حممدا رسول اهللعنى ان موبيَّ ،أدلة ذلكو ،ر التوحيدفسَّوإال اهلل، 

ذكر  ، ثماإلميان :وهي ،يةذكر املرتبة الثانثم  ؛ة أدلة أركان اإلسالم الباقيثم بني

له على نسق ووضوح يسهل ك ،دالئل ذلكذكر سان، واإلح :وهي ،املرتبة الثالثة

ل أدلة ك -ه اهلل تعاىلرمح- صنفذكر املثم ، (2)اإلفهام معه الفهم ويسهل معه

تها من الكتاب: انتقل من ذكر هذه املراتب وأدلغ بعد أن فرومرتبة من القرآن، 

عليه  جربيلحديث  ، فذكرملراتب مجيعًاإىل بيان الدليل من السنة على هذه ا

أتاهم يف صورة ووهو مع أصحابه،  يب وأنه أتى الن ،السالمالصالة و

اإلحسان، ثم له عن اإلسالم واإلميان و، وسألس إىل النيب ، وجرجل

  .(4)سأله عن الساعة، وسأله عن أماراتها

رمحه اهلل -صنف إمنا ذكر املو ،لنيب طرق عن ااحلديث ورد من هذا و

ا فيه من زوائد مل ،مر رضي اهلل عنهمسلم من حديث عه ما أخرج -تعاىل

ه حنوه من ألمحد وغريو ،ن حديث أبي هريرةيف الصحيحني م أصلهو ،الفوائد

                                                           

 (.151داحملسن القاسم )( ينظر: تيسري الوصول شرح ثالثة األصول، د. عب1)

 (. 132يز آل الشيخ )دالعز( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عب2)

 (.244( شرح األصول الثالثة، صاحل بن فوزان الفوزان )4)

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
يشتمل على بيان  ،جليل عظيم الشأنديث وهو ح ،غريهحديث ابن عباس و

اعتقادها،  لى أصول الدين اليت جيبعهذا احلديث اشتمل ، و(1) الدين كله

ليه الصالة والسالم ؛ والشاهد منه قوله عجململالعلماء اإلميان ا واليت يسميها

 :-اإلحسان م، ودرجة اإلسالم، ودرجةبعد أن شرح درجة اإلسال-يف آخره 
فيه أن الدين تدخل ؛ فجعل ذلك كله دينًا، ف(يل أتاكم يعلمكم دينكمجرب فإنه)

عز  عليها كتاب اهلل د دلَّقمن مراتب الدين راتب وهذه املفيه املراتب الثالث؛ 

          ﴿ وجل، يف قوله تعاىل:

﴾
مرتبة على  ودلَّ ،اإلتيان بالعمل الظاهر :هذه مرتبة اإلسالم، وهيو 

﴾    ﴿ يف قوله:و، ﴾ ﴿ قوله: اإلميان
 دليل (2)

ه املراتب يف غري ملراتب، وقد ذكر اهلل هذمرتبة اإلحسان اليت هي أعلى ا على

 كتاب اهلل عز بالتأمل جيدها اإلنسان يفهذا املوضع، كما يف سورة الواقعة، و

 . (4)وجل 

* * * * * 
 

                                                           

 (.13اسم )( حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن حممد بن ق1)

 .[42 ، اآلية ]فاطرسورة ( 2)

عبداهلل احلمد  (؛ وشرح األصول الثالثة، محد بن14( ينظر: شرح األصول الثالثة، د. خالد املصلح )4)

(21.) 



 

 

 

 

 األَْصُل الثَّال ثُ 
فَةُ  د   َمْعر    نَب ي  ُكْم ُمَحمَّ

ٍش ، اِشم ، َوَهاِشٌم ِسْن ُقَرْيِن َعْبِد اْلُمطَِّل ِب ْبِن َهَوُهَو: ُسَحمَُّد ْبُن َعْبِد اهلل ْب

َعَلْيِه َوَعَلى  ،ْبِن ِإْبَراِهيَم اْلَخِليِ   ِسْن ُذرِ يَِّة ِإْلَماِعيَ َوُقَرْيٌٍش ِسَن اْلَعَرِب، َواْلَعَرُب

 اِم.َنِبيِ َنا َأْفَضُ  الصَّاِة َوالسَّ

ََاٌث َوِلتُّ ََاٌث وعشرون  ،َبُعوَن َقْبَ  النُُّبوَِّةِسْنَها َأْر ،وَن َلَنًةَوَلُه ِسَن اِلُعُمِر:  َو

  .ىل املدينة، وهاجر إَبَلُد ُِ َسكَُّةَو (،املدَرــ )وأرل  ب ،(اقرأـــ )نبئ ب ،رلواًل نبيًا

َِاَرِة َعِن ال ََِبَعَثُه اهلل ِبالنِ  ْوُلُه َتَعاَلى: َقِحيِد، َوالدَِّليُ  ويدعو ِإَلى التَّْو ،شِ ْر

﴿              

      ﴾  :[7-1]املدَر. 

َِ﴾ ﴿َوَسْعَنى:  ُِِر َعِن الشِ ْر   .َوَيْدُعو إىل التوحيد ،: ُيْن

﴿ ﴾  :َعظِ ْمُه ِبالتَّْوِحيِدأي . 

﴿ ﴾ نع: َأْي َطهِ ْر َأْعَماَلَك َِ    .(1)الشِ ْر

﴿ ﴾َواْلَبَراَءُة ِسْنَها  ،ْجُرَها: َتْرُلَهاالرُّْجَز: اأَلْصَناُم، َوَه

َوَأْهُلَها
(2)

. 

َِا َعْشَر ِلِنَن َِ َعَلى َه ََ ِبِهَيْدُعو ِإَلى التَّْوِحيِد، َو ،َأَخ  ِإَلى َبْعَد اْلَعْشِر ُعِر

ََْت َعَلْيِه ا ،السََّماِء  :وبعدها ،ي َسكََّة َاث لننلصََّلواُت اْلَخْمُس، َوَصلَّى ِفَوُفِر

  .اْلَمِديَنِة إىلسر باهلجرة ُأ

َِ ِإَلى َبَلِد اإِلَواْلِهْجَرُة: االْنِتَقاُل ِسْن َبَل ُ َفِريَضٌة َعَلى :ْلاِم، َواْلِهْجَرةِد الشِ ْر

                                                           

 ( يف )خ(: )من الشر (.1)

 قها وأهلها(.( يف )خ( و )ص(: زيادة: )وعداوتها وأهلها وفرا2)



 

 

 

 
ِِ ِِ اأُلسَِّة ِسْن َبَلِد الشِ  ؛ وَم السَّاَعُةَباِقَيٌة ِإَلى َأْن َتُق :َِ ِإَلى بلد اإِلْلاِم، َوِهَيْرَه

﴿َوالدَِّليُ ؛ َقْوُلُه َتَعاَلى:                           

                                         

                                     

                                  

                   ﴾ :َعاَلى:، َوَقْوُلُه َت[11-17]النساء 

﴿                    ﴾  :[16]العنكبوت. 

مل  ،كةمب يف املسلمن الِين :يةلب ب نزول هِ ِ اخآ»:  قال البغوي

 .«ِم اإِلمَياِنَناَداُهُم اهلل ِباْل ؛ُيَهاِجُروا

تَّى َتْنَقِطَ  ال َتْنَقِط ُ اْلِهْجَرةُ َح) :لسُّنَِّة؛ َقْوُلهُ َوالدَِّلي ُ َعَلى اْلِهْجَرةِ ِسنَ ا

  .(ُس ِسْن سغربهاْوَبُة َحتَّى َتْطُلَ  الشَّْمَوال َتْنَقِطُ  التَّ ،التَّْوَبُة

، َوالصَّْوِم، الزََّلاِة :ِسثِ  ؛ْلاِمِبَبِقيَِّة َشَراِلِ  اإِل (1)ُأِسَر :َفَلمَّا اْلَتَقرَّ باْلَمِديَنِة

َغْيرِ َذِلكَ ِسْن يِ َعنِ اْلُمْنَكِر، َوالنَّْه، َواأَلْسرِ ِباْلَمْعُروِف، َوَواْلَحجِ ، َواأَلَذاِن، َواْلِجَهاِد

َِ َعَلى َه  َِا َعْشَر ِلِنَن.َشَراِلِ  اإِلْلاِم، َأَخ

َِا ِديُنُه، ال َخْيَر ِإَو ،َوِديُنُه َباق  ،اهلل َوَلاُسُه َعَلْيِه (2)صاةُتُوفِ َي بعدها َو ال َدلَّ َه

ََّرَها ِسْنُهَوال َشرَّ ِإ ،اأُلسََّة َعَلْيِه ال َح
(3)

ِِي َدلَّ ، َوَجِميُ  ،التَّْوِحيُد :َعَلْيِه (4)َواْلَخْيُر الَّ
 

                                                           

 ( يف )ص(: زيادة: )فيها(.1)

 (: )صلوات(.32( يف )خ، ص، م(، وحاشية ابن قاسم )2)

 ( يف )خ( و )ص(: )عنه(.4)
 ( يف )خ(: )دهلا(.3)



 

 

 

 

ََا ُِ ََّر ِسْنُه ،َسا ُيِحبُُّه اهلل َوَيْر ِِي َح َُ :(1)َوالشَُّر الَّ هلل َوَجِميُ  َسا َيْكَر ُِ ا ،(2)الشِ ْر

   َوَيْأَبا ُِ.

ِِ َلافًَّة، َواْفَتَر (3)إىلَبَعَثُه اهلل   ِ  الثََّقَلْيِن اْلِجنِ َطاَعَتُه َعَلى َجِمي (4)َضالنَّا

﴿َتَعاَلى:  َوالدَِّليُ  َقْوُلُه ؛َواإِلْنِس                  

﴾ :وَأَلَمَ  اهلل ِبِه[118]األعراف ،
 ﴿ َقْوُلُه َتَعاَلى: َوالدَِّليُ  ؛الدِ يَن (5)

                                   ﴾ املالدة[ :

3]. 

﴿َقْوُلُه َتَعاَلى:  َوالدَِّليُ  َعَلى َسْوِتِه                    

                  ﴾ :[31 - 30]الزسر.  

* * * * * 

                                                           

 ( يف )د(: )حذر عنه(. ويف )ص(: )حذرها عنه(.1)
 ( يف )د(: زيادة: )باهلل(.2)
 ( يف )خ(: )يف(.4)

 (: زيادة لفظ: )اهلل(.32( يف )خ، د، م(، وحاشية ابن قاسم )3)

 ( يف )خ، ص(: )له(.5)



 

 

 

 
 .( ْم ُسَحمَّد َسْعِرَفُة َنِبيِ ُك: ِلُثاأَلْصُ  الثَّا: ) قال املصنف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :تهامعرفعلى العبد ( من أصول الدين الثالثة اليت جيب األصل الثالث)

 فإنه عليه الصالة والسالم هو الواسطة بيننا وبني اهلل ؛( معرفة نبيكم حممد)
وال  ،جل جالله األصل األول الذي هو معرفة الرب ةعرفميكن مال ف، تعاىل

وهو  ،إال بالواسطة بيننا وبني اهلل ،دين اإلسالممعرفة األصل الثاني الذي هو 
 .وصارت أصال ثالثًا فتحتمت معرفته  ؛الرسول 

  ــــــــــ

: وهي دين اإلسالم، الرسالةذكر ، ول وعالجتقدم ذكر املرِسل: وهو اهلل 

، فمعرفته حممد  وهو ،َسل أو الرسولْرمعن اُل صنفيتحدث املهنا و

 ثاني:واألصل ال ؛دهمعبو :يعين ،بد ربهول: معرفة العاأل األصل؛ ف(1)واجبة

رفة النيب حممد وذكر هنا األصل الثالث: مع ؛معرفة دين اإلسالم باألدلة

م على األصل لعلم به على ما سبق يف الكال: اهنا ، واملراد باملعرفة

 العلمأي: وحباله؛  معناه: العلم به (مد معرفة نبيكم حمفقوله: )األول، 

وما  شر ،، وُيْنذر عن الام داعيًا يدعو إىل التوحيدقورسل نبئ وُأوأنه ، بنسبه

ذا األصل العلم ببعض فحقيقة هيذكره املصنف، مما س يتصل بذلك من املباحث

رسول اهلل على  دًاني لتكون الشهادة بأن حمم، وهذا العلم متعسرية النيب 

  .(2) علم ومعرفة

* * * * * 

                                                           

 (.42ا  )( شرح األصول الثالثة، عبدالرمحن بن ناصر الرب1)

 (.134يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش2)

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

ِشم ، ْبِد اْلُمطَِّل ِب ْبِن َهاُد ْبُن َعْبِد اهلل ْبِن َعُسَحمََّوُهَو:: ) قال املصنف

ِن ِإْبَراِهيَم ْن ُذرِ يَِّة ِإْلَماِعيَ  ْبَن اْلَعَرِب، َواْلَعَرُب ِسَوَهاِشٌم ِسْن ُقَرْيٍش ، َوُقَرْيٌٍش ِس

 .(اِميِ َنا َأْفَضُ  الصَّاِة َوالسََّعَلْيِه َوَعَلى َنِب ،اْلَخِليِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومعناه: الذي حيمد أكثر  ،(حممد :هو) :عدة أمساء أشهرهاله  ( نبينا و)

دى وهو الذبيح الثاني املف ،(عبد اهلل) :مما حيمد غريه، ولقبه أبو القاسم، ووالده
 ؛دموامسه شيبة، ويقال له: شيبة احل ،(عبد املطلب) :مبائة من اإلبل، وجده

ألن عمه املطلب قدم به  ؛وإمنا مسي بعبد املطلب ،ومجاع أمر قريش إليه ه،جلود
 ُدفقالوا: هذا عب ،وقد تغري لونه بالسفر فحسبوه عبدًا له ،مكة وهو رديفه

 ،(هاشم) :املطلب هو ووالد عبد ،فعلٌ به االسم، أي: عبد  للمطلب ،املطلب
 ،اجلوع سينوإمنا مسي هامشًا هلشمه الثريد مع اللحم لقومه يف  ؛وامسه عمرو

( وقريش) ،وهي أشهر وأشرف قبائل العرب ،(قريش( قبيلة )وهاشم من)
من ساللة  :أي ،(والعرب من ذرية، )فهي قبيلة عربية ،(من العرب) اأصله

( ناعليه وعلى نبي)إمام احلنفاء و ،( أبي األنبياءإمساعيل بن إبراهيم اخلليل)
ه اهلل َبفإبراهيم عليه السالم بعد كرب سنه وَه ،(أفضل الصالة والسالمحممد )

 ،مساه إمساعيل، وإمساعيل عليه السالم خرج من نسله نبينا حممد  بولٍد
وباعثًا لرسالته، فهو موصول  ،إبراهيم عليه السالمأبيه ة جاء جمددًا لدعو الذي

به نسبًا ودعوًة، فنسبه ينتهي إىل إبراهيم اخلليل، ودعوته موافقة ملا جاء به 
  .(1)إبراهيم عليه الصالة والسالم

                                                           

ثة (؛ وتيسري الوصول شرح ثال21حممد بن قاسم ) ثالثة األصول، عبدالرمحن بن( ينظر: حاشية 1)

 (.11د املصلح )(؛ وشرح األصول الثالثة، د. خال111األصول، د. عبداحملسن القاسم )

 الشرح 

 لياإلمجا



 

 

 

 ــــــــــــ 
حممد  :وهوألصل: )هذا امعرفة يف بيان  -رمحه اهلل تعاىل- قال املصنف 

 ُهونسُب ،نسب النيب  هذا فيه بيانو(، ن هاشمببن عبد اهلل بن عبد املطلب ا

ف العرب ذروة من العرب، فهو أشريف الذروة من قومه، وقومه يف ال 

به من الشرف على اإلطالق، فلنس بًاوهو خري أهل األرض نس؛ نسبًا 

ه عدوه إذ ذا  ه بذلك، وهلذا شهد له بأعلى ذروة، وأعداؤه كانوا يشهدون ل

ائل قبيلته، قبف القوم قومه، وأشرف الأبو سفيان بني يدي ملك الروم، فأشر

ملطلب بن هاشم بن مد بن عبد اهلل بن عبد احم :فهو، وأشرف األفخاذ فخذه

لب بن فهر بن مرة بن كعب بن لمؤي بن غا ب بنعبد مناف بن قصي بن كال

بن نزار بن معد  ن مدركة بن إلياس بن مضرمالك بن النضر بن كنانة بن خزمية ب

ني، وال خالف فيه صحة متفق عليه بني النسابإىل هاهنا معلوم ال، وبن عدنان

 (نعدنا)وما فوق ، اعيلمن ولد إمس (عدنان)أن  هم أيضًاالبتة، وال خالف بين

 ،ئل إىل إمساعيلالنسب تارات بأنساب القباالنسَّابون يصلون بو ،تلف فيهخم

كنهم وصل أنهم مي ،وقبله يب ولكن املعروف عند العرب يف عهد الن

ثبت وال ميكن التصديق ذلك إىل إمساعيل فإنه ال ي وأما بعد ،أنسابهم إىل عدنان

 .  (1)به 

أن النيب  قد ورد عن جبري بن مطعم و ،له عدة أمساء  والنيب

 بي الكفر، وأنا أنا املاحي الذي ميحو اهللو ،أنا حممد، وأمحد) :قال 

                                                           

شيخ حل بن عبدالعزيز آل ال(؛ وينظر: شرح ثالثة األصول، صا1/21( زاد املعاد يف هدي خري العباد )1)

(132.) 

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

، ونيب ةوهو نيب التوب ،(1)(أنا العاقباحلاشر الذي حيشر الناس على قدمي، و

السالم، لكن أشهرها كلها أمساؤه عليه الصالة و هذهف ،، ونيب امللحمةالرمحة

  .القرآن يفاه به أهله، وجاء ذي مسوأعظمها حممد الوأفضلها 

مل إنه لعلم: قال طائفة من أهل ا مد:تسميته عليه الصالة والسالم مبحو

السم، وإمنا كانت العرب بهذا ا يف العرب أحٌد قبله عليه الصالة والسالم ُيسمَّ

 أن يكون هذا لك مشتق من احلمد رغبة يفد، وكل ذسمي أمحد، وتسمي محُت

وقال آخرون: بل  ؛مده الناس على خصالهممن حيالولد من ذوي احلمد، و

، وهذا الثاني صحيح، إن قليل، إّما اثنان أو ثالثة هالعرب َتَسمَّت مبحمد، لكن

يف عصره عليه  لئك النفر مبحمد، ممن همصح النقل عن أهل التاريخ بتسمية أو

  .(2) الصالة والسالم، أو قبل ذلك بقليل

جر املصنف أنهى  :(وقريش من العرب ،وهاشم من قريش) ف:قال املصن

 ؛ ألنه كان من أشهرهم،إىل هاشم سرد أجداده يفعليه الصالة والسالم نسبه 

املصنف ذكر م م هو وقبيلته: بنو هاشم؛ ثوهلذا ُيقال له عليه الصالة والسال

قريشًا  م بني أنبائل العرب، وهي قريش؛ ثأن هامشًا من القبيلة املعروفة من ق

، م وبالغتهماحتهم الكالم ولفصُسمي العرب عربًا إلعرابهو ؛(4)من العرب

   ي عربي.فهو عليه الصالة والسالم هامشي قرش

                                                           

، برقم اب: ما جاء يف أمساء رسول اهلل البخاري يف صحيحه، كتاب: املناقب، ب أخرجه( 1)

(، وزاد فيه: 2453، برقم )مسائه (؛ وأخرجه مسلم يف كتاب: الفضائل، باب: يف أ4542)

 .(والعاقب الذي ليس بعده نيب)

 (.133يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش2)
احل بن عبداهلل العصيمي جيب هلل تعاىل على العبيد، للشيخ ص على القول السديد فيما ( ينظر: التعليقات4)

(22.) 



 

 

 

 
على نبينا أفضل ن إبراهيم اخلليل عليه ووالعرب من ذرية إمساعيل ب) :قال

 ،مبنو متيو ،وهذيل ،ريشقلعرب املعروفة بائل اأن ق :يعين ،(الصالة والسالم

 ،راهيم عليه السالمإمساعيل بن إب ن ذريةم بنو دوس إىل آخره، همؤالء مجيعًاو

ريشا من ولد إمساعيل، واصطفى ق إن اهلل اصطفى كنانة من): قال 

 ًافإذ؛ (1)(اصطفاني من بين هاشمكنانة، واصطفى من قريش بين هاشم، و

 وابن إلمساعيل ،األدنى وهو والده ،لعبد اهلل ه الصالة والسالم ابٌنالنيب علي

ب من ذرية والعروقول املصنف: ) ،وهو والده األعلى ،بن إبراهيم

يل، فيدخل يف ذلك  ُكلُّها من ذرية إمساعيقتضي أن العرب مجيعًا :إمساعيل(

د علماء النسب، نية، وهذا أصح القولني عنالقبائل العدنانية والقبائل القحطا

وقد بوَّب  بري بن بكار،اق، والزوهو اختيار مجاعة منهم حممد بن إسح

م أبوهم ة كله، فالعرب قاطبمساعيل"البخاري: "باب نسبة أهل اليمن إىل إ

   . (2) إمساعيل

* * * * * 
 

                                                           

بل النبوة، برقم سب النيب صلى اهلل عليه وسلم قأخرجه مسلم يف كتاب: الفضائل، باب: يف فضل ن( 1)

(2221.) 

 (.44ن عبداهلل العصيمي )ب اىل على العبيد، للشيخ صاحل( التعليقات على القول السديد فيما جيب هلل تع2)



 

 

 

 

َن َقْبَ  ِسْنَها َأْرَبُعو ،َنًةََاٌث َوِلتُّوَن َلُعُمِر:َوَلُه ِسَن اِل: ) قال املصنف

ََاٌث وعشرون نب ،النُُّبوَِّة ، َوَبَلُد ُِ َسكَُّة ،(املدَرــ )رل  بوُأ (،قرأاـــ )بئ بُن ،رلواًل يًاَو

 .(وهاجر إىل املدينة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :من مبدأ ميالده إىل وفاته عليه الصالة والسالم :يعين ،(وله من العمر)

( أربعون: من هذه السنني )أي ،(منها) ؛( هي جمموع عمرهثالث وستون سنة)
اكتمال ، وهذا سن يوح إليه إال وعمره أربعون عامًافلم  ،(قبل النبوةسنة )
( سنة مكث ثالث وعشرون)ورسالته  زمن نبوة نبينا حممد ( و) ،األشد

عد ب  كان؛ وويف املدينة النبوية عشرة أعوام، منها يف مكة ثالثة عشر عامًا
بعد ذلك؛  لرسقط، ثم ُأوأول األمر كان نبيًا ف ،(نبيًا رسواًل)األربعني إىل وفاته 

ومتت به  ،اهلل به الدينوكان عمره مباركًا أظهر  ،صنفكما سيبني ذلك امل
ار نبيًا صوأي: ُخبِّر؛  ،(إقرأ ـنبىء ب) ،ودخل الناس يف الدين أفواجًا ،الشريعة

 ،بإنزال فواتح سورة العلٌ عليه، فإنها ملا ُأنزلت عليه ُعلم أنه مبعوث من ربه
فيها  ؛ ألنبنزول أول سورة املدثر عليه صار رسواًل :؛ أي)املدثر(( وُأرِسل بـ)

فارتقى  ،والنهي عن الشرك ،بالدعوة إىل التوحيد، التنصيص على األمر بالنذارة
ياته اليت ولد فيها ونشأ وعاش غالب ح (وبلده) ،من رتبة النبوة إىل رتبة الرسالة

اهلل فالبلد احلرام، وأفضل بالد اهلل، ( مكة)حتى بلغ من العمر ثالثًا ومخسني 
 ،جل وعال اصطفاه من أفضل البالد، وأفضل الشعوب، وأشرف القبائل

 ملدينة واملدينة اسم غالب ، اهلجرة يأتي الكالم عليهاو ،(وهاجر إىل املدينة)
   .(1)دون غريها من املدن الرسول 

                                                           

ثة (؛ وتيسري الوصول شرح ثال22د بن قاسم )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن حمم1)

(؛ 43محن بن ناصر الربا  )(؛ وشرح األصول الثالثة، عبدالر113األصول، د. عبداحملسن القاسم )

 (. 2/243لرمحن الشمسان )وتنبيه العقول إىل كنوز ثالثة األصول، د. عبدا

 الشرح 

 لياإلمجا



 

 

 

 ـــــــــــ 
، واختلف يف وفاة مولده عام الفيلكان و جبوف مكة، نبينا حممد ولد 

دته؟ على محل، أو تويف بعد وال  أبيه عبد اهلل، هل تويف ورسول اهلل

ني: أنه تويف بعد والثا؛ محل ل اهلل وقولني: أصحهما: أنه تويف ورس

دينة "باألبواء" أن أمه ماتت بني مكة وامل وال خالف ،والدته بسبعة أشهر

وكفله ، ع سننيه، ومل يستكمل إذ ذا  سبمنصرفها من املدينة من زيارة أخوال

وقيل: عشر، ثم  سنني، يحنو مثان  جده عبد املطلب، وتويف ولرسول اهلل

ة سنة خرج به له، فلما بلغ ثنيت عشر كفله عمه أبو طالب، واستمرت كفالته

رآه حبريى  ع سنني، ويف هذه اخلرجةه إىل الشام، وقيل: كانت سنه تسعم

يهود، فبعثه عمه مع ىل الشام خوفا عليه من الوأمر عمه أال يقدم به إ ،الراهب

إىل الشام يف جتارة،  وعشرين سنة خرج غ مخسًافلما بل ،بعض غلمانه إىل مكة

خويلد، وقيل  تزوج عقب رجوعه خدجية بنتف ،ثم رجع ،"بصرى" فوصل إىل

هي أول عشرون، وسنها أربعون، وتزوجها وله ثالثون سنة، وقيل إحدى و

ه َرريها، وأَمسائه، ومل ينكح عليها غامرأة تزوجها، وأول امرأة ماتت من ن

 ليه اخللوة والتعبد لربه،اهلل إ َببَّثم َح، اجربيل أن يقرأ عليها السالم من ربه

دد، وبغضت إليه األوثان ه الليالي ذوات الععبد في" يتغار حراءوكان خيلو بـ "

له أربعون، أشرق  فلما كمل؛ يه من ذلك، فلم يكن شيء أبغض إلودين قومه

خلقه واختصه بكرامته،   تعاىل برسالته، وبعثه إىلوأكرمه اهلل ،عليه نور النبوة

  .(1) وجعله أمينه بينه وبني عباده

                                                           

 (.22-1/21هدي خري العباد ) ( زاد املعاد يف1)

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

تكلم وهنا  ،ونسبه الشريف ،لنيب بيَّن املصنف فيما سبق اسم اوقد 

ن العمر ثالث وستون ولـه م): رسالته؛ فقال، ومدة نبوته وعمره :معرفةعن 

أي: من مبدأ  :(وعشرون نبيًّا رسواًل سنة منها أربعون قبل النبوة، وثالث

ثم بعد  ،وستون سنة كان عمره ثالثىل وفاته إ عليه الصالة والسالم  ميالده

ون سنة وهو ال يعلم فمضى عليه أربع ها أرسل،وبعد ،ُنبىءمضي أربعني سنة 

ورد عن عائشة  هذاوان نبيًا رسواًل؛ شيئًا مما جاءه، وثالث وعشرون سنة ك

بن احديث  ، ويف(1)(ابن ثالث وستني وهو تويف النيب )قالت:  

كة ثالث ألربعني سنة، فمكث مب بعث رسول اهلل )، قال: عباس 

مات وهو ابن ر باهلجرة فهاجر عشر سنني، ومعشرة سنة يوحى إليه، ثم ُأ

نة، ات وعمره ثالث وستون سم وإذا كان الرسول  ؛(2)(ثالث وستني

لنبوة والرسالة ، فهذا يدل على أن مدة اعث على رأس األربعنيوثبت أنه ُب

 .كانت ثالًثا وعشرين سنة

 ،أرسل به من القرآنما وليه الصالة والسالم، عنبىء به ما املصنفثم ذكر 

، وبلده مكة، سل باملدثروأر ،إقرأ ــــــبئ بن: )فقال ،وذكر بلده وهجرته

 ،أ: حصلت له النبوة بسورة اقرأي (،إقرأ ــــــبئ بنقال: )(: وهاجر إىل املدينة

جاءه جربيل فكان خيتلي بغار حراء، ف حبب إليه االختالء، وذلك أنه 

                                                           

(؛ وأخرجه 4541نيب صلى اهلل عليه وسلم، برقم )( أخرجه البخاري، كتاب: املناقب، باب: وفاة ال1)

 (.2432هلل عليه وسلم يوم قبض، برقم )مسلم يف كتاب: الفضائل، باب: كم سن النيب صلى ا

(؛ 4242لم، برقم )صلى اهلل عليه وسجرة النيب ( أخرجه البخاري، كتاب: مناقب األنصار، باب: ه2)

املدينة، برقم نيب صلى اهلل عليه وسلم مبكة ووأخرجه مسلم يف كتاب: الفضائل، باب: كم أقام ا

(2451.) 



 

 

 

 
 :يعين، أنا بقارئ ال له: اقرأ، قال: ماوق وهو يف غار حراء، عليه السالم،

ه ل قالف ،ة والسالم يقرأ وال يكتب عليه الصالألنه ال ؛من أهل القراءة لسُت

﴿ : جربيل                                    

          ﴾
(1).   

هذا ومسيت ب ،نزلت السورة اليت :(املدثر) و ،(رسل باملدثروُأ)قال: 

ملا رأى جربيل  ذا الوصف، وذلك أنه ألن اهلل عز وجل ناداه به ؛االسم

له ستمائة جناح عظم و ،خلقه اهلل عليها بني السماء واألرض على اهليئة اليت

ثروني من ، يقول ألهله: دثروني داألمر عليه، وذهب ترجف بوادره 

رمحه - صنفر امليف هذه السورة اليت ذك شدة ما وجد من الفزع، فأتاه اخلطاب

﴾     ﴿ :-تعاىل اهلل
 لنذارة؛وا بالرسالة  مروفيها ُأ ،(2)

 أرسله، إمنا أمرهيغ وال فيها بالتبلجل وعال  فلم يأمره اهلل (اقرأسورة )أما 

 .(4) بالقراءة لنفسه

وبلده )قوله ومعرفة واجبة،  : هذه(أ وُأرسل باملدثراقرــــــ نيبٌّ ب)وقوله: 

ا منه معرفة النيب و ؛ذا من املستحبِّ معرفتهه (وهاجر إىل املدينة ،مكة

والواجب  حب،ومنها قدر مستال به، قدر متعني على كل أحد ال يصح دينه إ

 :(3) أربعة أموررجع إىل ييف معرفة الرسول على األعيان 

                                                           

 .[5-1، اآليات ]العلقسورة ( 1)
 [.2-1، اآليتان ]املدثرسورة ( 2)

 (.11( شرح األصول الثالثة، د. خالد املصلح )4)

 (.35بن عبداهلل العصيمي ) ثالثة األصول، صاحل ( ينظر: تعليقات على3)



 

 

 

 

 ألن جهله بامسه ؛دون جر بقية نسبه : معرفة امسه األول )حممد(األول

ألعالم للداللة علت لألن األمساء ُج ،ممؤذن جبهله بشخصه وحبقيقة بعثته

فلو مل يعرف  ،عرف كونه رسواًلعليها، ومن مل يعرف اسم الرسول مل ي

به وآمن به مل يضره  قوصدَّ ،عبد املطلب اإلنسان أن أباه عبد اهلل، وأن جده

نَّ أ يف احلديث:د جاء وق ،املعرفة بنسبه ذلك، لكن من متام املعرفة به 

، فيقول: حممد رسول كان فيكمذا الرجل الذي ما ه)امللكني يسأالن العبد: 

 .(1)(اهلل

اختاره اهلل وفضله  ،ورسوٌل من عند اهلل ،: معرفة أنه عبٌد هللالثانيو

ني من حديث أنس جاء يف الصحيح، ملرسلنيوهو خامت األنبياء وا ،بالرسالة

وىل عنه أصحابه، إذا وضع يف قربه وت عبدإن ال)قال:  النيب  أن، 

نت تقول يف هذا فيقعدانه، فيقوالن: ما ك وإنه ليسمع قرع نعاهلم، أتاه ملكان

فيقال  ،هلل ورسولهأشهد أنه عبد افيقول:  ، فأما املمؤمن،حملمد  ؟الرجل

من اجلنة، فرياهما  ًاه مقعدد أبدلك اهلل بعد  من النار قله: انظر إىل مق

  .  (2)(مجيعًا

معرفة ما ُبعث به و ،البينات واهلدى ودين احلقجاءنا ب: معرفة أنه والثالث

قال:  ن النيب أ ام أمحد عن عائشة روى اإلم ،وأعالها هاأعظمهو 

 مل وسأحذركموه يقذيرًا ته،ر أمنيب إال قد حذَّ ا فتنة الدجال: فإنه مل يكنأمَّ)

                                                           

قال املنذري: ، (25432قم )، برنت الصديق رضي اهلل عنهاب( رواه أمحد يف مسند الصديقة عائشة 1)

 (.1/224حيح اجلامع الصغري )وصححه األلباني يف ص(: "إسناد صحيح"؛ 3/125)

(؛ وأخرجه مسلم يف 1423اب القرب، برقم )ء يف عذ( أخرجه البخاري يف كتاب: اجلنائز، باب: ما جا2)

ليه، وإثبات عذاب القرب رض مقعد امليت من اجلنة أو النار عع كتاب: اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، باب:

 (.2324والتعوذ منه، برقم )



 

 

 

 
ني عينيه كافر، ز وجل ليس بأعور، مكتوب بحيذره نيب أمته، إنه أعور، واهلل ع

ون، فإذا كان الرجل رب: فيب تفتنون، وعين تسألفأما فتنة الق ؛يقرؤه كل ممؤمن

يم كنت؟ وال مشعوف، ثم يقال له: ف جلس يف قربه غري فزع،الصاحل، ُأ

يكم؟ فيقول: حممد ف ا هذا الرجل الذي كانمفيقول: يف اإلسالم؟ فيقال: 

، فيفرج له اهن عند اهلل عز وجل، فصدقنجاءنا بالبينات م، رسول اهلل 

ظر إىل ما وقا  عضها بعضا، فيقال له: انفرجة قبل النار، فينظر إليها حيطم ب

ها وما فيها، فيقال ىل اجلنة، فينظر إىل زهرتثم يفرج له فرجة إ اهلل عز وجل،

ليه تبعث إن يقني كنت، وعليه مت، وعله: هذا مقعد  منها، ويقال: على ال

 .(1) (شاء اهلل

 القرآن كالمو صدقه وثبتت به رسالته ه : معرفة أن الذي دل علىوالرابع

فتعاد روحه يف )قال:  ،ديث الرباء بن عازبلُّ على ذلك حويد، اهلل عز وجل

: ربي اهلل، والن له: من ربك؟ فيقولجسده، فيأتيه ملكان، فيجلسانه، فيق

هذا الرجل الذي  إلسالم، فيقوالن له: مافيقوالن له: ما دينك؟ فيقول: ديين ا

 فيقول: ك؟، فيقوالن له: وما علمبعث فيكم؟ فيقول: هو رسول اهلل 

: أن صدق فينادي مناد يف السماء ،قرأت كتاب اهلل، فآمنت به وصدقت

 .(2)(إىل اجلنة ابًامن اجلنة، وافتحوا له ب فأفرشوه من اجلنة، وألبسوه عبدي،

* * * * * 
َِاَرِة َعِن الشِ ْرَبَعَثُه اهلل ِب: ) قال املصنف ،ويدعو ِإَلى التَّْوِحيِد ،َِالنِ 

                                                           

 (، ط. الرسالة.25432(، برقم )32/14رواه اإلمام أمحد يف مسنده )( 1)

 (، ط. الرسالة.13543(، برقم )44/541( رواه اإلمام أمحد يف مسنده )2)



 

 

 

 

﴿ َوالدَِّليُ  َقْوُلُه َتَعاَلى:                         

          ﴾ (1) ،َنىَوَسْع : 

﴿  ﴾ :َِ ُِِر َعِن الشِ ْر   .َوَيْدُعو إىل التوحيد ،ُيْن

﴿      ﴾ : :ِدَعظِ ْمُه ِبالتَّْوِحيأي.  
﴿      ﴾ : نعَأْي َطهِ ْر َأْعَماَلَك َِ    .الشِ ْر
﴿         ﴾ :َواْلَبَراَءُة ِسْنَها  ،َتْرُلَهاَهْجُرَها: الرُّْجَز: اأَلْصَناُم، َو

 .(َوَأْهُلَها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النذارة بعثه اهلل ب: )فالنيب  ،معرفة ما ُبعث به :ا يعرف به النيب ومم

( بعثه و) ،من أسبابه املفضية واملوصلة إليهر يحذالتو، جبميع أنواعه (عن الشرك
أمسائه اهلل تعاىل يف ربوبيته وألوهيته وبإفراد  ؛(يدعو إىل التوحيد) :تعاىلاهلل 

من ر حذُِّيور ِذْنلُي؛ ( على أن اهلل تعاىل بعث نبيه حممدًا والدليل) ،وصفاته
﴿ قوله تعاىل:)الشرك، ويدعو إىل التوحيد:                     

                            ﴾.)  

 ــــــــــ

، وأعظمها لنيب عرف به امجلة مما ُي -رمحه اهلل تعاىل-املصنف  أورد

والدعوة  ،عن الشر  رةوأنه بعث بالنذا ؛عث به وأعالها: معرفة ما ُب

م املصنف النذارة عن وقدَّ ، بعثة النيب املقصود منوهو  ،إىل التوحيد

ال إله إال ) :حيدوهذا مدلول كلمة الت الشر  قبل الدعوة إىل التوحيد؛ ألن

هذا ف ؛)قم فأنذر( عاىل:ت قولهالتقديم يف  ضمنتاآلتية ت ات؛ وألن اآلي(اهلل

                                                           

 .[2 – 1، اآليات ]املدثرسورة ( 1)

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
 تعاىل: قولهيف و؛  ر، وأعظم ما ُيحذر هو الشرَذأمٌر بالنذارة من كل ما ُيْح

فبدأ  ،ر اهلل به هو التوحيد وتعظيمه، وأعظم ما ُيكبَّبتكبري اهلل )وربك فكرب( أمٌر

نايف جدت، واملصح مع وجود املنايف، فلو ولكون العبادة ال ت ؛جبانب الشر 

 ع عمٌلَفْروال ُي لواجبات،ألنه أوجب ا ؛بالتوحيد ىثم ثنَّ ،هلا موجود مل تصح

 .(1)إال به 

﴿ْوُلُه َتَعاَلى: َوالدَِّليُل َققال املصنف: )                     

                            ﴾) وهذا ،

، والدعوة إىل ُبعث باإلنذار عن الشر  املصنف على أنه من ل الاستد

 نه جاءه امللكبسه؛ ألهو: امللتحف بأغطيته ومال واملدثر ،توحيد اهلل جل وعال

حمل اآليات معنى  -رمحه اهلل تعاىل- صنفامل بنيوقد وهو على هذه احلال، 

د حصل فيما يستدل ألن املقصود ق ؛اآليات توقف عن بيان بقية، واالستدالل

 ﴿: ومعنى: )قالف ؛اآليات األربعبيان له ب  ﴾: يدعو ينذر عن الشر  و

م، فصار الواجب رسل بها عليه الصالة والسالوهذه أول آية أ (:إىل التوحيد

﴿) :ثم قالعليه هنا اإلنذار؛      ﴾،  :أصل و :(عظمه بالتوحيدأي

فدل على  ،و الفعلم املفعول على العامل فيه وهفقدَّ ،(كبِّر ربك)الكالم: 

وإخالص الدين له  بتعظيمه بالتوحيد كبريُخصَّ ربك بالت ، أي:االختصاص

                                                           

صول، (؛ وتعليقات على ثالثة األ22د بن قاسم )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن حمم1)

 (.33صاحل بن عبداهلل العصيمي )



 

 

 

 

رب من كل فاهلل سبحانه أك ،(2)ه شريك فهو جل وعال أكرب من أن يكون ل ،(1)

شيء يف ذاته وصفاته  فهو أكرب من كل ؛وجاللة ومعنى وعزة وقدرًا شيء ذاتًا

 ،من كل شيء وأعظُم ،ل على كل شيءكما هو فوق كل شيء وعا؛ وأفعاله

  .(4) من كل شيء يف ذاته وصفاته وأجلُّ

 مخسة موارد: لىعالتكبري جاء يف القرآن و

أكرب من جل وعال نه اعتقاد أ :أي ،بوبيتهتكبري اهلل جل وعال يف ر األول:

رب من كل شيء يف فهو أك ،ور أنه موجودأو ُيتوهم أو ُيتصكل شيء ُيرى 

يف و ،يف إحيائهو ،يف رزقهويف خلقه،  فه ألمرهيف تصريو ،يف ملكهو ،ربوبيته

﴿ :تعاىلقوله ؛ فية، فال ُمنازع له يف الربوبإىل آخر معاني الربوبية ،إماتته    

 ﴾: شيء يف مقتضيات  ن اهلل جل وعال أكرب من كلاعتقاد أ :يدخل فيه أواًل

 ربوبيته.

أن اهلل جل وعال أكرب  اعتقاد :أي ألوهيته، تكبري اهلل جل وعال يف الثاني:

فإن العبادة ُصرفت  ،عبادة وحده دون غريهمن كل شيء يف استحقاقه اإلهلية وال

رفت آلهلة اليت ُصوأعظم وأجل من كلِّ هذه ا ،لغري اهلل، وهو جل وعال أكرب

 هلا أنواع من العبادة.

وجل  أنَّ اهلل عزاعتقاد  :أي ه،وصفات ئهأمسا تكبري اهلل جل وعال يف الثالث:

                                                           

 (.121يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش1)
 (.114ن صاحل الفوزان )املأمول بشرح ثالثة األصول، عبداهلل ب( حصول 2)
لدخيل (، يققيق: علي بن حممد ا3/1422املعطلة، البن القيم )يف الرد على اجلهمية و ( الصواعق املرسلة4)

 هـ.1343. األوىل: الرياض، ط اهلل، الناشر: دار العاصمة،



 

 

 

 
كل ذوي  إنه يف أمسائه أكرب منأكرب من كل شيء يف أمسائه وصفاته، ف

من ذلك، ملا فيها  كربأمساء اهلل جل وعال األمساء، فاألشياء هلا أمساء، لكن أ

كذلك يف الصفات، و؛ وحنو ذلك، جلمال، والعظمة، واجلالل، وامن احلسن

﴾     ﴿ :كما قال جل وعال فصفاته ُعال،
(1)، 

   ﴿ :ألعلى، وقال جل وعالله االسم األعلى، وله النعت ا :أي

 ﴾
﴾   ﴿ :، وقال جل وعال(2)

 .، وحنو ذلك(4)

فقضاؤه وقدره له فيه  ؛قضائه وقدره الكوني يفتكبري اهلل جل وعال  الرابع:

 ؛هو أكرب ملكوتهه يف ال يف قضائه وقدره مبا حيدثاهلل جل وعفاحلكمة البالغة، 

 .قص العبدهذا يناسب ن، فإن نفسهما يقضيه ويقّدره العباد ألوأما م

أن اهلل جل وعال  شرعه وأمره، وهو اعتقاد تكبري اهلل جل وعال يف اخلامس:

 لعباد، أو يأمر العباد بهبه ا من كل ما حيكمنه ع فيما أمر به ونهىوأعظم أكرب 

  .ينهون عنهو

لمني العظيمة، اهلل أكرب( من شعارات املس) :وهلذا صارت هذه الكلمة

مر األوىل اليت  الصالة، وهي من األوايدخلون يف الصالة بها، ويرددونها يف

﴿ :له جل وعالال جاءت للنيب عليه الصالة والسالم، ق    ﴾ باجتماع و؛

﴿) :هنا صنفاملقول ن أ؛ يتبني هذه املعاني اخلمسة    ﴾، :عّظمه  أي

؛ ألن معاني التكبري ونمن أحسن وأعظم ما يكلبيان االتفسري وهذا  :(بالتوحيد

                                                           

 .[22، اآلية ]الرومسورة ( 1)
 .[3اآلية ]، اإلخالصسورة  (2)
 .[15، اآلية ]مريمسورة  (4)



 

 

 

 

املصنف ر تفسري ي التوحيد بأنواعه، فصاهي معاني التعظيم، وتلك املتعلقات ه

 .(1) واضح الداللة ًامالئم مناسبًاهنا للتكبري، 

﴿) :املصنف قال     ﴾، هلا ية واآل (:ن الشر عطهر أعمالك  :أي

 : مشهوران تفسريان

، وقد ُنقل هذا ياب امللبوسة من النجاسات: أن املراد بها تطهري الثاألول

 التفسري عن بعض السلف.

مجهور املفسرين من ل س والعمل، وهذا قوْفلنَّ: أن املراد بها تطهري االثانيو

إصالح األعمال  :القلب، واملراد بالطهارة :أن املراد بالثياب هاهنا :السلف

ل ج؛ فإنه  اآلياتيف بداللة السياق وهو ما اختاره املصنف هنا؛ ؛(2)واألخالق

﴿ :قدَّم بتعظيمه فقالوعال     ﴾، ثم قال: ﴿     ﴾،  ثم أعقبه

 ﴿ :بقوله  ﴾له عز ني أن يكون معنى قوفكان املناسب بني اآليت ؛

﴿ :وجل     ﴾، ا قبله وما ألنه يناسب م ؛ر طهر أعمالك من الش :أي

لتوحيد، وما بعده فيه باجل وعال ظيم اهلل بعده، فإن ما قبله فيه اإلنذار وتع

ي الرباءة من الشر ، والنه اجلميعُ يففاءة منها، تر ٌ للرُّْجزِ وهجر لألصنام والرب

 .(4) عنه، والدعوة وااللتزام بالتوحيد

                                                           

 كنوز ثالثة (. وينظر: تنبيه العقول إىل123-121يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش1)

 (.2/213األصول، د. عبدالرمحن الشمسان )
 (، ط. جممع الفقه اإلسالمي.1/31) ( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، البن القيم2)
صول، (؛ وتعليقات على ثالثة األ122ل الشيخ )ينظر: شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آ( 4)

 (.33صاحل بن عبداهلل العصيمي )



 

 

 

 
– ار ابن تيميةع من املفسرين، وهو اختيمجإليه ذهب  قول ثالثهنا  و

نى: طهر املعكون في ؛واللباس ،عم األعمالاآلية ت: أن -رمحه اهلل تعاىل

فيكون ، كل جناسة ر ثيابك اليت تلبسها منطهو، أعمالك من كل ما ينجسها

 .(1) فسمأمورًا بتطهري الثياب والبدن والن

﴿) :املصنف قال    ﴾ والرباءة  ،تركها :هجرهااألصنام، و :الرجز

 ،ماباس رضي اهلل عنهقل عن ابن عُننام؛ كما األصالّرجز:  :(منها وأهلها

ون من د ُدَبْعا ُيعام مل اسٌمفهي:  ؛(2) األوثان :ونقل عن غريه من السلف أنها

، مما كان على هيئة صورة من دون اهلل َدِبما ُع: فيشمل ،من صنم أو وثناهلل، 

  .ورةعلى هيئة ص مل يكن مصورًا وما

   واملفارقة لألصنام، فأمر اهلل عز وجل بالرتالرت  واملفارقة :اهلجر أصلهو

ما يتخذ  كلعم ي ل خيتص بعبادة األصنام، بهذه األمر باهلجر الو، واألوثان

 ؛ادة غري اهلل جل وعالالعلة فيهما واحدة، وهي عب ألن ؛دون اهللمن من اآلهلة 

 ويتربأ منها ،  أهلها، ويلزم من ذلك أن يرتهللاملعبودات من دون ا ُأْتر  :أي

 .(4) لهااتر  أهلها، وتربأ منها وأهو اتركها :؛ يعينومن أهلها

 أربعة أصول:على  هجر املعبودات من دون اهلل يقومف

  : تركها وتر  أهلها.األول

                                                           

ن من (؛ وينظر: إغاثة اللهفا2/135ن صاحل احلميضي )( اختيارات ابن تيمية يف التفسري، د. إبراهيم ب1)

 (.1/22مصايد الشيطان، البن القيم )
 (.3/414(؛ وزاد املسري، البن اجلوزي )3/213تفسري ابن كثري )( ينظر: 2)
(؛ وتعليقات على ثالثة 241-244ل الشيخ )( ينظر: شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آ4)

 (.32األصول، صاحل بن عبداهلل العصيمي )



 

 

 

 

ــاني ــا  والث ــه ــا وفراق أهل ــدٌر ،: فراقه ــد على الرت ؛ ألن زا ويف الفراق ق ئ

 قد يرت  ولكنه ال يفارق. فارق مباعد، خبالف التار  فإنهامل

 ها.: الرباءة منها ومن أهلوالثالث

إظهار العداوة؛ وفيه زيادة على سابقه ب ،: عداوتها وعداوة أهلهاوالرابع

ائد ليس يف عادي، ففي هذا اللفظ معنى زقد ُيعادي وقد ال ي املتربئألن 

 .(1)بقهسا

* * * * * 
 

                                                           

 (.32لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا1)



 

 

 

 
َِ َعَلى َه):  قال املصنف َبْعَد ْدُعو ِإَلى التَّْوِحيِد، َوَي ،َِا َعْشَر ِلِنَنَأَخ

ََ ِبِه ِإَلى السََّماِء ََْت َعَلْيِه الصََّل ،اْلَعْشِر ُعِر َسكََّة  واُت اْلَخْمُس، َوَصلَّى ِفيَوُفِر

 .(اْلَمِديَنِة إىلة سر باهلجرُأ :وبعدها، َاث لنن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلنذار عن الشرك، والدعوة إىل النهج يف )على هذا(   النيب )أخذ( وقد
 ،يد()إىل التوح عشريته األقربنيوقومه، )يدعو(  وهو ،)عشر سنني( :التوحيد

 السنواتوبعد( ) ،، ويأمر باألخالق والعفاف والصلةوينذر عن الشرك
باملعراج  د بهُصِع :يعين ،(رج بهُع)وهو يف مكة  ،من بدء النبوة والرسالة )العشر(

مر  االسابعة، كلمَّ إىل السماء() - تصعد فيه املالئكةالسلم اخلاص الذي  -
بسماء تلقاه مقربوها، حتى جاوزهم إىل سدرة املنتهى، فبلغ من االرتفاع والعلو 
إىل ما اهلل به عليم، ودنا من اجلبار جل جالله، وكلَّمه بال واسطة، فأوحى إليه 

 )وصلى يف مكة( ،وهو يف السماء ،()وفرضت عليه الصلوات اخلمس ،ما أوحى
 ،وفرضت عليه ،بعد أن عرج به ()ثالث سنني :الصلوات اخلمس املفروضة

إىل ) من مكة( )ُأمر باهلجرة :من بعثته عشر الثةالثالسنة : بعد أي ،()وبعدها
السنة العاشرة، واحلادية عشرة، والثانية عشرة، من يف مكة ى فصلَّ ،املدينة(

 ،تهيقيم دعوألن أهل مكة منعوه أن  ؛البعثة، ثم بعد ذلك أمر باهلجرة إىل املدينة
ن ربه فانتشر بلَّغ دي حتى ،وآووه ونصروه ،قبله األنصار يف املدينة النبويةفاست

  .(1)يف اآلفاق
  ــــــــــ

يدعو إىل  أخذ على هذا عشر سنني: )-رمحه اهلل تعاىل  - املصنف قال

خلالف مع املشركني ن صلب الدعوة وأساسها وحمور ابيان أهذا أراد بو (:التوحيد

                                                           

(؛ وشرح األصول 125-123. عبداحملسن القاسم )الوصول شرح ثالثة األصول، د ( ينظر: تيسري1)

 (.243دالعزيز آل الشيخ )(؛ وشرح ثالثة األصول، صاحل بن عب42الثالثة، عبدالرمحن الربا  )

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

 ثالث عشرةقي يف مكة ب أنه ، فاملقصود هإىل عبادة اهلل وحد هو دعوته 

روعها إمنا وقعت يف ألن الشرائع بتفاصيلها وف ؛، وهو يدعو إىل التوحيدسنة

ه النيب ُبعث ب ؛ وهذا يدل على أن حقيقة ماغالب واجلملة يف املدينة النبويةال

اإلنذار عن الشر   نبيني وإرسال املرسلني:، وهو املقصود األعظم من بعثة ال

لواجبات، وأنه ُيبدأ دل على أن التوحيد من أوجب ا؛ وهذا يوالدعوة إىل التوحيد

فليكن )ثه لليمن: ملا بع ل اذ بن جبملع  ، وقد قال النيب(1) به قبل غريه

ر يعود األم -محه اهلل تعاىلر-املصنف  ُلْعوَج؛ (2)(عبادة اهللأول ما تدعوهم إليه 

 :وهي ،نني األوىلألن الس ؛ر من السننيثالثة عش :وهن ،على عشر سنني

هر ظاعنى التحذير السرية، وأما النذارة اليت مبكانت الدعوة فيهن خفية و ،الثالث

  .فكانت يف السنني العشر فحسب

 من السنني بعد عشٍر :ي: أ(السماءرج به إىل عوبعد العشر ): قال املصنف

 ،العشَرهنا يقصد  -رمحه اهلل تعاىل-صنف املف ؛إىل السماء عرج بالنيب 

ألن اإلسراء عند مجهور  ؛يت هي دعوة يف خفيةبعد الثالث الوال يقصد العشر 

بعد اإلسراء  لعاشرة ثم بقي النيب املمؤرخني وأهل السري وقع يف السنة ا

ه املقصود ب :ىل السماء(قوله: )إ، وثة عشر سنةيف مكة ثالوكان بقاؤه ، سنني

 مستوى يسمع فيه حتى ارتفع يفرج به فُع ،السماوات :جنس السماء، أي

ل وعال بدون جربه  هجل وعال، وكلمَّ صريف األقالم، حتى إنه قُرب من ربه

حتجب اهلل جل لك الليلة احلجاب الذي اواسطة، ورأى عليه الصالة والسالم ت
                                                           

ثة (؛ وحصول املأمول بشرح ثال31د بن قاسم )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن حمم1)

 (.115بن صاحل الفوزان ) األصول، عبداهلل

(؛ 1353، برقم )قة تمؤخذ كرائم أموال الناس يف الصدالأخرجه البخاري يف كتاب: الزكاة، باب:  (2)

 (.41م، برقم )لدعاء إىل الشهادتني وشرائع اإلسالا وأخرجه مسلم يف كتاب: اإلميان، باب:



 

 

 

 
ئل ُس لنيب ء يف احلديث الصحيح أن اوعال به عن خلقه فال يرونه، كما جا

رواية أخرى ويف  ،(رأيت نورا)فقال:  -اجليلة املعر :أي-هل رأيت ربك؟ 

لعظيم له راه؟ وهذا من الفضل ايعين: َثمَّ نور فكيف أ ،(1)(أّنا أراه وٌرن)قال: 

ء السابعة، ورأى األرض إىل ما بعد السما عليه الصالة والسالم؛ أنه ارتفع من

ا القاطع إال السماء الواحدة ال يقطعهاجلنة، ورأى النار يف ليلة، ورجع، و

 مبسرية اطع إالء والسماء ال يقطعها القمبسرية مخسمائة سنة، وما بني السما

الة والسالم يه الصاملعراج له علفابعة، مخسمائة سنة، وهكذا إىل السماء الس

﴿: عاىلهلذا قال ت ؛به جل وعالعند ر همما يدل على عظم قدر      

        ﴾
عض يف ب :، أي(2)

 عرج به من هنا  إىلثم  ،رام إىل املسجد األقصىمن املسجد احلُأسري به الليل 

املقدس إىل مكة،  رجع من بيتملقدس، ثم السابعة، ثم رجع إىل بيت ا السماء

الة عال به نبيه عليه الصل ومما أكرم اهلل ج هذا أن الشك ووفراشه مل يربد بعد، 

   .(4) والسالم

يف وقت  :أي ،(رضت عليه الصلوات اخلمسوف): -تعاىل رمحه اهلل-قال 

عاىل، اختص هذه فإن اهلل سبحانه وت ،اوذلك لشرفها وعظيم مكانته ؛عروجه

ومل  ،ه سبحانه وتعاىل على نبي الفريضة دون غريها، بأن باشر فرضها

ُفرضت عليه مخسني و، املالئكةسواًل من بينه وبني رسوله سفريًا أو رجيعل 

 كانت الصالةويف حتى صارت مخسًا؛ صالة، ثم مل يزل يطلب من ربه التخف

                                                           

، ويف قوله: «ور أنى أراهن»السالم:  قوله عليه يف ( أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب: اإلميان، باب:1)

 (.222( و )221، برقم )«رأيت نورا»

 .[1، اآلية ]اإلسراءسورة ( 2)

 (.245 -243يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش4)



 

 

 

 

: يف وىلاأل اليوم والليلة، صالتني يف :عراج للسماءاليت قبل امليف السنوات العشر 

أما الصلوات ؛ املغربو: الفجر، وهمالليل، إقبال النهار، واألخرى: يف إقبال ا

 تكانس يف مكة بعد فرض الصلوات اخلمو؛ (1) بعد ذلكاخلمس فلم ُتفرض إال 

ر ت صالة السفقردينة فُأإىل امل النيب هاجر  حتى ؛ركعتني ُتصلى الرباعية

فرضت )قالت:   عائشة  ذلك ما ورد عنلدل يو ؛وزيد يف صالة احلضر

ة السفر على ففرضت أربعا، وتركت صال الصالة ركعتني، ثم هاجر النيب 

   .(2)(األوىل

مر باهلجرة إىل ُأ :وبعدها ،ثالث سنني ى يف مكةوصلَّاملصنف: ) قال

يف مكة ى ، صلَّن ُفرضت عليه الصلوات اخلمسأنه بعد أ واملعنى:(: املدينة

عشرة  الثالث وبعد ؛(4) نحو الذي نصليهالصلوات اخلمس على الثالث سنني 

الدليل على أن اهلجرة بعد و ؛إىل املدينةن مكة ممر باهلجرة ُأ سنة من بعثته

سول اهلل عث رُب)قال:  باس ثالث عشرة سنة من البعثة حديث ابن ع

مر باهلجرة ُأ رة سنة يوحى إليه، ثمألربعني سنة، فمكث مبكة ثالث عش 

 .(3)(وستني فهاجر عشر سنني، ومات وهو ابن ثالث

* * * * * 
َِ ِإَلى َبَلِد اَباالْنِتَقاُل ِسْن  :َواْلِهْجَرُة: ) قال املصنف إِلْلاِم، َلِد الشِ ْر

                                                           

 (.244يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش1)

 (؛4245، برقم )خالتاريخ، من أين أرخوا التاري أخرجه البخاري يف كتاب: مناقب األنصار، باب: (2)

ن وقصرها، ولفظه: صالة املسافري قصرها، باب:وأخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب: صالة املسافرين و

 .(ة احلضرفأقرت صالة السفر، وزيد يف صال فرضت الصالة ركعتني ركعتني يف احلضر والسفر،)

 (.241يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش4)

(؛ وأخرجه مسلم 4242، برقم )جرة النيب ( أخرجه البخاري، كتاب: مناقب األنصار، باب: ه3)

 (.2451مبكة واملدينة، برقم ) يف كتاب: الفضائل، باب: كم أقام النيب 



 

 

 

 
َِ ِإَلى بلد اإِلْلاِم، َوِِ ِِ اأُلسَِّة ِسْن َبَلِد الشِ َفِريَضٌة َعَلى َه :َُواْلِهْجَرة َباِقَيٌة  :ِهَيْر

 .(ِإَلى َأْن َتُقوَم السَّاَعُة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :أي ،(إىل بلد اإلسالم من بلد الشرك )االنتقال :هي )اهلجرة(تعريف  )و(

 ؛نمن الزوال أو النقصا حفظاً للدين؛ بلد اإلسالمإىل  ذهابلترك بلد الشرك وا
 (اهلجرة فريضة على هذه األمة من بلد الشرك إىل بلد اإلسالم) هلذا كانت (و)

 ،()وهي ،مستطيعًا للهجرةوكان مل يتمكن من إظهار دينه يف بالد الكفر، ملن 
بل وجوبها  ،يف أي زمنعن هذه األمة تسقط  مفل ،وواجبة )باقية(أي: اهلجرة 

داية عالماتها الكربى، فإذا بدأت فال تفيد اهلجرة، بب )إىل أن تقوم الساعة(باق 
  .(1) كما أن التوبة ال تنفع

  ــــــــــ

اهلجرة مع األصول  مناسبة ذكراهلجرة، و -رمحه اهلل تعاىل–ذكر املصنف 

 :اهلجرة يف اللغةو؛ (2)ء والرباكاليف الوالء الثالثة؛ لبيان أن اهلجرة من أبرز ت

 تر  ما يكرهه :هي شرعال ويف ،(4) الرت  هو:و، ضد الوصل مشتقة من اهلجر

    .(3)اهلل ويأباه إىل ما حيبه ويرضاه

 وهي ثالثة أنواع:

 .لكفر واملعاصيالسوء برت  اة عمل : هجراألول

                                                           

احل (؛ وشرح ثالثة األصول، ص121بداحملسن القاسم )ع( ينظر: تيسري الوصول شرح ثالثة األصول، د. 1)

 (.243بن عبدالعزيز آل الشيخ )

 (.113صاحل الفوزان ) حصول املأمول بشرح ثالثة األصول، عبداهلل بن (2)

 (.1/132(؛ والصحاح، للجوهري )1424( ينظر: معجم مقاييس اللغة، البن فارس )4)

صول، (؛ وتعليقات على ثالثة األ243لعزيز آل الشيخ )ا( ينظر: شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبد3)

 (.51صاحل بن عبداهلل العصيمي )

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

الكفرة واملبتدعة  انبة من ُيمؤمر بهجره منهجرة أصحاب السوء مبج: والثاني

 . والفسقة

 .(1) هوالتحول عنه إىل غري تهقهجرة بلد السوء مبفار: والثالث

لد اإلسالم؛ وهي هلجرة من بلد الشر  إىل با ومن هجرة البلد املأمور بها:

ىل االنتقال من بلد الشر  إ) :بأنها صنفامل فهارَّع وقد ،الصطالحيف ااهلجرة 

قسم إىل قسمني من حيث د تنف يتبني أن البالمن هذا التعري، و(بلد اإلسالم

بقوهلم: دار لفقهاء م، وهي اليت يتكلم عنها اوبالد إسال ؛بالد شر  :اجلملة

دار قيل: إن ، فمايف يقديدهالعلماء ختلف قد او؛ ودار اإلسالم ،الكفر

وقيل: إن دار  ؛سلمني بغض النظر عن احلاكمهلها ماإلسالم من كان أكثر أ

وذهب أكثر ؛ (2)ثر أهل البلد كفارًا اإلسالم من حيكمها مسلم ولو كان أك

 يها أحكام اإلسالم، وتغلبتظهر فهي البالد اليت  :دار اإلسالمالعلماء إىل أن 

، رالكف أحكامظهر فيها تهي البالد اليت فلكفر: دار اأما وفيها أحكام أهله؛ 

دار  بيان دار الكفر وهذا هو أجود ما قيل يف، و(4)وتغلب فيها أحكام أهله

 .اإلسالم

ويكون  ،هها أحكامظهر فيتو ،يها الشر كل بلد يظهر ف هي :الشر  بلدف

 أن يكونب ؛أكثر من غريه ثريًاك وصار غالبًا ،بلد إذا ظهر الشر  يفف؛ غالبًاذلك 

                                                           

 (.51لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا1)

 (. 14/425) ( الشرح املمتع على زاد املستقنع، البن عثيمني2)

م (؛ واحمللى، البن حز2/144ني )ا(؛ وبدائع الصنائع، للكاس14/133( ينظر: املبسوط، للسرخسي )4)

 (. 1/214(؛ واآلداب الشرعية، البن مفلح )11/444)



 

 

 

 
 .(1)لد شر فإن هذه الدار تسمى ب ،لخريبينا غالبًا ل ظاهرًا منتشرًا

حبيث يمؤذن  ،وعًاليها اإلسالم ظهورًا وشيهي اليت غلب ع :سالموبلد اإل

هر فيها ، وتظويصام فيها رمضان ويعلن فيها للصالة، وتقام فيها اجلماعات،

إذا مل يكن حكم  أما ؛غري مسلمني نهابعض سكاالشعائر حتى وإن كان 

 سلمون، واالعتبار باملظهرولو كثر فيها امل ،ار كفرفهي د ،اإلسالم عليها غالبًا

حتى يطلع الفجر،  كان إذا غزا قومًا أمسك والظاهر، ويدل هلذا أن النيب 

فيه  ما تقاممن ذلك خيرج و ،ن مل يمؤذِّنوا قاتلهمفإن َأذَُّنوا امتنع من قتاهلم، وإ

فإنها  ،قليات مسلمةكبالد الكفار اليت فيها أ ؛على وجه حمصور هذه الشعائر

بالد ف ،ئر اإلسالمليات املسلمة فيها من شعاال تكون بالد إسالم مبا تقيمه األق

وال يلزم  .(2)م شاملها هذه الشعائر على وجه عاهي البالد اليت تقام فيم اإلسال

 على األفراد الذين مًاكار إسالم، أن يكون هذا ُحأو د من كون داٍر ما دار شر 

هذا يف األغلب بظهور  أنها دار كفر، أو دار شر احلكم عليها بفيف داخل الدار، 

ن، ألن ظهور سبه، خاصة يف هذا الزمالشر  والكفر، ومن فيها يعامل كل حب

الديار، هل تلك ر، ليس من واقع اختيار أالكفر، وظهور الشر  بكثري من الديا

  .(4) حنو ذلك عن طريق تسلط احلكومات، أو وإمنا

ر اليت خيتلط ٍر أو إسالم، وهي الدووهنا  من الدور ما يتعذر وصفه بكف

                                                           

شيخ بن عبدالعزيز آل ال (؛ وشرح ثالثة األصول، صاحل1/133ينظر: فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم ) (1)

(243-214.) 

ألصول، حممد بن صاحل ا(؛ وينظر: شرح ثالثة 14/425) ( الشرح املمتع على زاد املستقنع، البن عثيمني2)

 (.113داهلل بن صاحل الفوزان )(؛ وحصول املأمول بشرح ثالثة األصول، عب122العثيمني )

 (.214يخ )شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش (4)



 

 

 

 

أو  كفروصف املكان بدار أن ي يث إنه ال ميكنفيها املسلمون بالكفار اختالطًا حب

 الكافر مبايعامل فيها وه، مبا يستحق سلمملاإسالم، وهذه الدار يعامل فيها 

                           .(1) هيستحق

مة من بلد ذه األواهلجرة فريضة على ه: )-تعاىل رمحه اهلل-املصنف قال 

  ين، وهما:هي فرض بقيدو :(الشر  إىل بلد اإلسالم

 .ين اإلسالمدإظهار م أو املسلمة املسلال يستطيع أن : األول

  هلجرة.: أن يكون قادرًا على االثانيو

إن  يف بلد الكفر ال يستطيع إظهار دينه نمواجبة على كل فريضة اهلجرة ف

ملمؤمن جيب عليه أن ُيظهر أن اب إجياب اهلجرة: وسب؛ كان قادرًا على اهلجرة

احلق؛ ألن الشهادة هلل  ناس، خمربًا أنه يشهد شهادةمبينا لل ،بذلك ه، معتزًادين

 ،يكون بالقول والعمل وهذا اإلخبار ،ار غريهبالتوحيد ولنبيه بالرسالة فيها إخب

 ،عنى الشهادةغريه عن مضمون الشهادة وم يكون إخبار :وإظهار الدين به

مل يستطع املسلم   بلد اإلسالم واجبة إذافلهذا كانت اهلجرة من بلد الشر  إىل

لى املسلم أن يظهر وواجب ع ،اجب يف األرضألن إظهار الدين و ؛إظهار دينه

ب ما؛ فإنه جيكن يف دار إذا كان إظهاره لدينه غري ممف ه،خفي بوأن ال يست ،دينه

اجبة إذا  بلد اإلسالم وإىل اهلجرة من بلد الشر ؛ ف(2)عليه أن يرتكها و يهاجر

 شرطان:اجتمع 

من إظهار شعائر  عدم التمكنأي:  ،لدين: عدم القدرة على إظهار اأوهلما

                                                           

 (.23/231ينظر: جمموع الفتاوى ) (1)

 (.214، 243يخ )شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش (2)



 

 

 

 
 ﴿ :قوله تعاىل وعليه محل؛ الدين اليت ال يقوم الدين إاّل بها      

           ﴾ (1)أي: مل ، 

، ار الدينمبعنى عدم استطاعة إظه نستطع إظهار الدين، فاالستضعاف هنا

﴿ فكان اجلواب:           ﴾ا واجبة، ألنه، فدل هذا على أنه 

 مل يستطع إظهار الدين اذمن تر  اهلجرة إ أنَّ لىع دلفتوعدها عليهم جبهنم، 

 .(2) ليهع ، وأن اهلجرة واجبةآثم فهو

  .هيعذر لعجزفري القادر غأما و ،بلد الكفر : القدرة على اخلروج منوالثاني

، يف بالد الكفر ن مل يتمكن من إظهار دينهيف حق مواجبة تكون فاهلجرة 

 من إظهار دينه تمكنًاكان م أما منو؛ هلجرةا عليه أن يهاجر إن استطاعفيجب 

 .(4) ةيف بلد الكفر فاهلجرة يف حقه مستحب

والناس  ،ة أضربهلجرة من بلد الكفر ثالثواملستفاد من كالم أهل العلم أن ا

 : (3) ثالثة أصناففيها 

ع عدم إمكان جرة، وهو القادر عليها مجتب عليه اهلمن : الصنف األول

 .إظهار دينه

ما ملرض أو إكراه ه وهو العاجز عن اهلجرة إ: من ال هجرة عليالصنف الثاني

الولدان وشبههم ع اخلروج أو ضعف من النساء وييستط حبيث العلى اإلقامة 

ع ويظهر دينه ويصرب ما استطاتزل الكفار فهمؤالء ال هجرة عليهم؛ وعليه أن يع

                                                           

 .[22، اآلية ]النساءسورة ( 1)

 (.212ل الشيخ )ينظر: شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آ (2)

صول، (؛ وتعليقات على ثالثة األ212ل الشيخ )( ينظر: شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آ4)

 (.55صاحل بن عبداهلل العصيمي )

 (.121صاحل الفوزان ) ( حصول املأمول بشرح ثالثة األصول، عبداهلل بن3)



 

 

 

 

 على أذاهم.

ب على هلجرة وال جتب عليه كما جت: من تستحب لـه االصنف الثالث

ن إظهار لى اهلجرة لكنه متمكن مالصنف األول، وهذا يف حق من يقدر ع

مني والتخلص ن يتمكن من تكثري املسلدينه، فهذا تستحب لـه اهلجرة ألجل أ

ني َأظهرهم مصلحة تستحب إذا كان يف بقائه ب وقد ال، من الكفار وخمالطتهم

الوة على يقذير من الشر  والبدعة عدينية من دعوة إىل التوحيد والسنة و

   رة.ف الناس بالنسبة للهجفهذه ثالثة أصناف هي أصنا ،(1) إظهاره دينه

هر لدينه: هو الذي ه، وعدم التخفي به، فاملظإعالنحيصل ب :إظهار الدينو

األلف والالم يف و .خفيهى ذلك، وال ُيإعالنه، وال ُيضطهد عليتمكن من 

)اإلسالم واإلميان  :مراتبه الثالثةمجيع  الدين يشملف ،للعموم (الدين)

خفاء شيء ظهار هذه األمور، وعدم إواإلحسان(، فمتى قدر اإلنسان على إ

منها، فهو  ن إظهارها أو إظهار شيءمنها، فهو املظهر لدينه، ومتى عجز ع

ال يقدر أن ُيظهر  هن يصلي ويصوم، لكنعاجز عن إظهار دينه، فلو كان يقدر أ

  .(2) عن إظهار دينه توحيده وإميانه وعقيدته، كان عاجزًا

نحصر يف أداء شعائره إظهار الدين ال يلى أن ع :ونص مجاعة من أهل العلم

ظهر  بد أن ُيام واحلجاب وغريها، بل الكاألذان والصالة والصي؛ الظاهرة

 ،مظهر لدينه ينهم، فمن كان كذلك فإنهإبطال دين املشركني فيصرح ببطالن د

ال  ،بطالنه يم بني أظهرهم ال يبنيفالذي يسكت عن دين املشركني وهو مق

                                                           

 (.1/21ن عبد اللطيف آل الشيخ )( فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم ب1)

 (.141الفتاوى السعدية، عبدالرمحن بن ناصر السعدي ) (2)



 

 

 

 
دينه حتى يتربأ من ، فالرجل ال يكون مظهرًا ل(1)على إظهار دينه يكون قادرًا

 .(2)أنه عدوٌ هلمرح هلم: بأنهم كفار، وأهل الكفر الذي هو بني أظهرهم، ويص

 فإظهار الدين حيصل بأمرين:

ذان والصالة ر بشرائعه الظاهرة؛ كاألإعالن شعائره، وهو اجله األول:

 والصيام.

داوته، والرباءة بيان ضالله، والتصريح بعإبطال دين املشركني، ب والثاني:

ه عيب دين ي يف بالد وثنية ال يكفيمنه، وآكده ما كان سبُب كفره، فالذ

وكل  ،إن الكفر له أنواعف؛ (4)وه، وإمنا يعيب األوثان هالنصارى املسيح الذي ألَّ

 يكون املسلم تهر عندها نوٌع منه، والطائفة من طوائف الكفر فال بد أن يش

ا بعداوته، ا اشتهر عندها، ويصرح هلمظهرًا لدينه حتى خيالف كل طائفة مب

تصريح بالتوحيد  ، فإظهار الدين عنده: الوالرباءة منه: فمن كان ُكفره بالشر

لرسالة، فإظهار ر منه؛ ومن كان كفره جبحد ايأو النهي عن الشر  والتحذ

باعه؛ ومن كان ول اهلل، والدعوة إىل اتالدين عنده: التصريح بأن حممدًا رس

ه: التصريح اعتهم، فإظهار الدين عندكفره مبواالة املشركني والدخول يف ط

ظهرًا لدينه، إال ، وباجلملة: فال يكون مبعداوته، والرباءة منه ومن املشركني

وته هلذا الشيء اءته منه، وأظهر له عداصرَّح ملن ساكنه من كل كافر بربمن 

                                                           

ألجوبة النجدية (؛ وينظر: الدرر السنية يف ا51لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا1)

 (.313-12/423و ) (،3/225)

ر: رمحن الفريان، الناش(، يققيق: الوليد بن عبدال25سبيل النجاة والفكا ، محد بن علي بن عتيق )( 2)

 هــ.1342دار طيبة، الرياض، ط. 

 لعصيمي.( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا4)



 

 

 

 

 رمحه اهلل-راهيم الشيخ حممد بن إبقال  .(1) الذي صار به كافرًا وبراءته منه

ع الدين واجتناب رد فعل الصالة وسائر فرووإظهاره دينه ليس هو جم» :-تعاىل

 ،جماهرته بالتوحيد :إمنا إظهار الدين ؛حمرماته من الربا والزنا وغري ذلك

ر وغري ذلك من َأنواع الكف ،ر  باهلل يف العبادةوالرباءة مما عليه املشركون من الش

ه اهلل رمح- رمحن بن حسنوقال الشيخ إسحاق بن عبدال ،(2)«والضالل

داوة والبغضاء، بل ال بد من إظهار الع وال يكفي بغضهم بالقلب،» :-تعاىل

﴿قال تعاىل:                               

                                       

    ﴾
ان، ن الذي ليس بعده بيفانظر إىل هذا البيا، (4)

﴿حيث قال:        ﴾، الدين، فال بد من أي: ظهر؛ هذا هو إظهار 

ودعوى من أعمى .. . ،، واملفارقة بالبدنالتصريح بالعداوة، وتكفريهم جهارًا

عبد، أو يدرس، عدم منعهم ممن يت، هو اهلل بصريته، وزعم: أن إظهار الدين

ن وقال الشيخ حممد ب ،(3)«عًادعوى باطلة؛ فزعمه مردود عقاًل وشر

فغلطتم يف إظهار » :-رمحه اهلل تعاىل-عبداللطيف بن عبدالرمحن بن حسن

 ذلك، مس، واألذان والصوم وغريالدين، وظننتم أنه جمرد الصلوات اخل

، همؤالء خلاصة، قلتم: همؤالء كفاراوأنكم إذا جلستم يف بعض اجملالس 

                                                           

 (.24، 22سبيل النجاة والفكا ، محد بن علي بن عتيق )( 1)

 (.1/21ن عبد اللطيف آل الشيخ )اوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم ب( فت2)

 .[3، اآلية ]املمتحنةسورة ( 4)

 (.3/445( الدرر السنية يف األجوبة النجدية )3)



 

 

 

 
م، وأنا على أنهم يعلمون أنا نبغضهمشركون، وليس معهم من الدين شيء، و

، جوب اهلجرةظهار الدين، فأبطلتم به وطريقة الوهابية، وتظنون أن هذا هو إ

اَد من إظهار الدين، حانه ذكر يف كتابه املرفليس األمر كما زعمتم، فإن اهلل سب

 ﴿: ه وهمتم، فقال لنبيوأنه ليس ما ت                

  ﴾ ،إنه بريء من ول هلم: إنكم كافرون، وإىل آخر السورة؛ فأمره أن يق

 ﴿ هلل، وهو قوله:معبوداتهم، وإنهم بريئون من عبادة ا       ﴾ ،

 ﴿ وقوله:      ﴾هم الذي هو الشر ،: تصريح بالرباءة من دين 

، يف جمالسهم ال ذلك للمشركني ظاهرًاومتسك بدينه الذي هو اإلسالم؛ فمن ق

فقد أظهر دينه  فمن صرح هلم بذلك،.. .وحمافلهم وغشاهم به، فقد أظهر دينه

ن أنه إذا تركه من، ال كما يظن اجلهلة، وصرح بالعداوة؛ وهذا هو إظهار الدي

ا شاء من النوافل، يقرأ القرآن، ويشتغل مبالكفار، وخلوا بينه وبني أن يصلي، و

للمشركني،  حش؛ فإن من يصرح بالعداوةأنه يصري مظهرًا لدينه. هذا غلط فا

إما أخرجوه إن وجدوا قتلوه، و رهم، بل إماوالرباءة منهم، ال يرتكونه بني أظه

شتدت العداوة بني الرسل وهل ا .هلل عن الكفار..اإىل ذلك سبياًل، كما ذكره 

 ب آهلتهم؟هم، وتسفيه أحالمهم، وعيوقومهم، إال بعد التصريح مبسبة دين

ن، حممد بن عبد ا اندرس من امللة والديوقال شيخ اإلسالم واملسلمني، حميي م

ة: أنه ال يستقيم اليت من السرية النبوي الوهاب، رمحه اهلل، يف ستة املواضع

ركني، والتصريح الشر ، إال بعداوة املش إلنسان إسالم، ولو وحد اهلل وتر ل

        ﴿ هلم بالعداوة، كما قال تعاىل:



 

 

 

 

   ﴾
إلسالم ال يستقيم بأن ا -رمحه اهلل-خ الشي انتهى. فصرحَّ، (1)

ه على ذلك، جتد لبغضاء. وتأمل ما استدل بإال بالتصريح للمشركني بالعداوة وا

 .(2)«األمر واضحًا حبمد اهلل

حيصل وهذا  : إعالنه دون اضطهاد،دينأن إظهار الب وهنا  قول آخر،

اد، فإذا كان املسلم دون اضطه صوله وشرائعه، وإظهار أبإقامة شعائر الدين

ال يلزمه تسفيه وليها، فهو مظهر لدينه، يمؤدي عباداته وجيهر بعقيدته ويدعو إ

كن إن سألوا فإن ذلك يباعدهم عنه، ل ؛الكفار وجماهرتهم بالعداوة عالنية

ن الصحابة ؛ واستدلوا على ذلك بأ(4)هأخربهم مع عدم مالزمة إظهار التسفي

احلبشة أنهم ُيسفهون  م أهلَلْعبشة، مل َيملا ذهبوا يف اهلجرة األوىل للح 

ط ؛ وقالوا: إن ضاب(3)فار قريش يف طلبهم بعد أن جاء كدين النصارى، إال

الشافعي ام ؛ كما نص عليه اإلم(5)فنت املرء على دينهامته أن ال ُيإظهار الدين وإق

على أن فرض  ودلت سنة رسول اهلل » :يف قوله –رمحه اهلل تعاىل  -

ها؛ لم بْسالبلد الذي ُيب عن دينه َنِتُفن اهلجرة على من أطاقها إمنا هو على م

منهم العباس  :المهمكة أن يقيموا بها بعد إسلقوم مب أذن ألن رسول اهلل 

                                                           

 .[22سورة اجملادلة، اآلية ]( 1)

 (.345-3/344( الدرر السنية يف األجوبة النجدية )2)

(، الناشر: ممؤسسة 22الطريقي ) فقه اإلسالمي، د. عبداهلل بن إبراهيماملسلمني يف الاالستعانة بغري ينظر: ( 4)

 (.23هية، عبدالعزيز الريس )هــ؛ وقواعد ومسائل يف توحيد األلو1313الرسالة، ط. الثانية: 

بدالعزيز (؛ وشرح ثالثة األصول، د. ع142لسعدي )( ينظر: الفتاوى السعدية، عبدالرمحن بن ناصر ا3)

 (.22ريس )ال

 (.22( شرح ثالثة األصول، د. عبدالعزيز الريس )5)



 

 

 

 
ن ن يأمر جيوشه أن يقولوا ملوكا ، خيافوا الفتنةإذ مل ؛وغريه ،بن عبد املطلب

وليس  ؛رابين، وإن أقمتم فأنتم كأعن هاجرمت فلكم ما للمهاجرإ :أسلم

  .(1) «خيريهم إال فيما حيل هلم

 :(تقوم الساعة إىل أن وهي باقية: )-تعاىل رمحه اهلل-املصنف قال 

 وهو طلوع، يام الساعة: أنها باقية إىل قرب قعيني ،إىل اهلجرةهنا اإلشارة و

 . يذكره من الدليلوذلك ملا س ؛الشمس من مغربها

 ؛ىل دار اإلسالمار الكفر والشر  إة من داهلجرعن  واملصنف تكلم هنا

يس فيها معاصي ملعاصي والبدع إىل دار لوهنا  هجرة أخرى من دار يكثر فيها ا

البلد إذا كثر فيها فمستحبة،  اهلجرةهذه وبدع أو تقل فيها املعاصي والبدع، و

فيها شيء من   يكونال إىل دار النتقال منهااالكبائر واملعاصي، فإنه يستحب 

ا عال مَّـل؛ غداداجر مجٌع من أهل العلم من بوقد ه ذلك أو يقل فيها ذلك،

ا إىل بلد أخرى، تركوهو، عاصي وظهرتفيها صوت أهل البدع وكثرت فيها امل

يان العلم وة وببحبق اهلل؛ بالدع ائمًاقوبعض أهل العلم بقي لكي يكون 

تولت عليها الدولة  من العلماء تركوا مصر ملا كثريووباإلنكار وبنحو ذلك، 

جرة املستحبة، د حيمل على أنها من اهلالعبيدية، وخرجوا إىل غريها، وهذا ق

 .(2) حلال يف ذلك الزمن، حبسب اأو من اهلجرة الواجبة

* * * * * 
﴿ َقْوُلُه َتَعاَلى: ؛َوالدَِّليُ : ) قال املصنف                

                                                           

 هـ.1314ريوت، ط. (، الناشر: دار املعرفة، ب3/112( كتاب: األم، حملمد بن إدريس الشافعي )1)

 (.214يخ )شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش (2)



 

 

 

 

                                        

                                      

                                     

            ﴾(1) ،

 .       ﴾(2)﴿َوَقْوُلُه َتَعاَلى: 

يف املسلمن الِين  :لب ب نزول هِ ِ اخآية»: -تعاىل رمحه اهلل– قال البغوي

 .«ُم اهلل ِباْلِم اإِلمَياِنَناَداُه ؛مل ُيَهاِجُروا ،كةمب

تَّى ال َتْنَقِطُ  اْلِهْجَرُة َح) :َقْوُلُه َن السُّنَِّة؛َعَلى اْلِهْجَرِة ِسَوالدَِّليُ  

   (.(3) (ُلَ  الشَّْمُس ِسْن سغربهاْنَقِطُ  التَّْوَبُة َحتَّى َتْطَوال َت ،َتْنَقِطَ  التَّْوَبُة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ﴿: )قوله تعاىل :على وجوب اهلجرة من القرآن )والدليل(      

     ﴾ )من تنزع أرواحهم أنهم من ، وحاُلبقبض أرواحهم: (﴿   

   ﴾) باملقام يف دار الشرك، (﴿       ﴾) ، :يف أي أو  يف ماذا كنتمأي
يخ وهذا استفهام إنكار وتوب املسلمني؟ أم يف املشركني؟أيف  ،كنتمني فريقال

﴿) اعتذروا بالضعف عن مقاومة أهل الشرك:فــــ ،وتقريع  ﴾)،  أي: الذين

                                                           

 .[22 – 22، اآليات ]النساءسورة ( 1)

 .[51اآلية ]، العنكبوتسورة ( 2)

بو داود يف سننه، (، ط. الرسالة؛ وأخرجه أ11241(، برقم )23/111رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) (4)

 (.5/44الغليل ) (؛ وصححه األلباني يف إرواء3153(؛ والنسائي يف "الكربى" )2322برقم )

 الشرح 

 لياإلمجا



 

 

 

﴿): تركوا اهلجرة           ﴾)  يف  يستضعفنا أهل الشركعاجزين
﴿) ،األرض، يعين: أرض مكة  ﴾)، املالئكة معاتبة هلم : قالت هلمأي: (﴿ 

             ﴾)، رر عند كل : قد تقأي ،وهذا استفهام تقرير
 فلم ال تهاجرون إىل املدينة وخترجون من بني أهل ،أحد أن أرض اهلل واسعة

 هلم:قال اهلل عن هؤالء الذين ال عذر ؛ الشرك؟ فلم يعذروا برتك اهلجرة
(﴿                ﴾)،  ،أن  وهذا فيهأي: بئس املصري إىل جهنم

أنه مرتكب كبرية من كبائر وجبت عليه وهو قادر عليها تارك اهلجرة بعد ما 
 ﴿) ، ثم استثنى اهلل أهل العذر منهم، فقال:الذنوب    ﴾)،  :أي

  ﴿)، ن عن اهلجرةالضعفاء العاجزو     ﴾)  مجع وليد
 ﴿) والوليد: الغالم قبل أن  حيتلم،، ووليده     ﴾)،  أي :ال

ال على و، وال على نفقة، فال يقدرون على حيلة، يستطيعون مفارقة املشركني
 ﴿) ،اخلروج منهاقوة      ﴾)،  طريقًا للخروج أو ال أي: ال يعرفون

ال و، آنذاك بلد اإلسالم حيث كانتيعرفون طريٌ اخلروج من مكة إىل املدينة؛ 
﴿) ،يوجد بلد إسالم سواها            ﴾) هم،يتجاوز عنو 

(﴿   ﴾) ( دليل آخر من القرآن على و) ،(1)للخطايا واألوزار

﴿ قوله تعاىل:) :اهلجرة واجبة على القادر عليهاأن              ﴾)  بي
 :وهم قادرون على اهلجرة ،وبرسولي، وهم مقيمون يف ديار الكفر ومل يهاجروا

                                                           

ة األصول، وصول شرح ثالثيسري ال(، اختصره د. عبداهلل الزيد؛ وت1/122خمتصر تفسري البغوي )( ينظر: 1)

 (.123د. عبداحملسن القاسم )



 

 

 

 

﴿)ـهاجروا ف               ﴾ )ٌتضٌ مل ،تسع مجيع اخلالئ 
بادة أظهروا لي الع، وفهاجروا، عليكم فتقيموا مبوضع منها ال حيل لكم املقام فيه

 ()قال ،وخلقتكم عليها لعبادتي ،اليت خلقتها وما عليها لكم واسعةيف أرضي ال
سبب ) :)1(يف تفسريه( -تعاىل رمحه اهلل- )البغويأبو حممد احلسني بن مسعود 

 ن()املسلمني الذيضعفاء  يف()كما قال مقاتل والكليب: نزلت  (ول هذه اآليةنز
 فدل، ()ناداهم اهلل باسم اإلميان ،منها إىل املدينة )مل يهاجروا(و ،)مبكة(أقاموا 
 ؛لكنه عاٍص برتكها ،عدما وجبت عليه ليس بكافرب أن تارك اهلجرةعلى 

 يف (من السنة قوله ): باقية إىل قيام الساعة ()اهلجرةأن  والدليل على()
 تنقطع اهلجرة حتى تنقطع ال): احلديث الذي رواه أبو داود عن معاوية 

جوب أي: ال يسقط و،  (التوبة حتى تطلع الشمس من مغربهاوال تنقطع  ،التوبة
 . )2( من بلد الشرك إىل بلد اإلسالم حتى ال تقبل التوبة ممن تاب اهلجرة

 ــــــــــ

ني من القران، ى وجوب اهلجرة بدليلعل -رمحه اهلل تعاىل-استدل املصنف

قال فلسنة؛ ىل قيام الساعة بدليل من اإ استدل على أن اهلجرة باقيةكما 

 ﴿ :والدليل قوله تعاىل) :مستداًل                         

                                        

                                  

                                                           

(1( )1/251 .) 

(؛ وحاشية ثالثة 2/144ير الطربي، يققيق: أمحد شاكر )( ينظر: جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جر2)

 (.33األصول، عبدالرمحن بن قاسم )

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
                                  

 ﴾) ،ا ملمَّـله إنَّقرآن على وجوب اهلجرة؛ فوهذا هو الدليل األول من ال 

قد قامت بلد اإلسالم يف يف مكة، و همدينملسلمون ا ظهَريعد يف اإلمكان أن ُي

لى عتدل هذه اآلية و، ةمن مكة إىل املدين رضًاصارت اهلجرة متعينة وف ؛املدينة

نم جه ومأواهم، منفسهأل نيظامل مهفلى ذلك اهلجرة مع القدرة ع واأن من ترك

ن م اهلجرةلعاجزين عن الضعفاء ااستثنت اآلية ووالعياذ باهلل،  مصريًا وساءت

 ،فال يقدرون على حيلة ،ستطيعون مفارقة املشركنيي الالرجال والنساء الذين 

 اخلروجإىل  قال يعرفون الطريو، خروجوال على قوة لل ،فقةوال على ن

الشاهد من و، ستطاعةلعذرهم بعدم اال؛  عنهماهلليتجاوز ، فأولئك واهلجرة

﴿ اآلية على وجوب اهلجرة قوله تعاىل:               ﴾ ، مع

 :هيف تفسري -اهلل تعاىل رمحه-قال ابن كثري ؛ (1)اتركهما فيها من الوعيد على 

شركني وهو قادر ل من أقام بني ظهراني املنزلت هذه اآلية الكرمية عامة يف ك»

مرتكب حرامًا  ،نفسهفهو ظامل ل ،امة الدين، وليس متمكنًا من إقعلى اهلجرة

اآلية مسعها رجل  روي أنه ملا نزلت هذهو؛ (2)«وبنص هذه اآلية ،باإلمجاع

قال: واهلل ما أبيت يقال له جندع بن ضمرة، ف ،شيخ كبري مريض ،من بين ليث

وا به التنعيم ملونه على سرير حتى أتالليلة مبكة، أخرجوني، فخرجوا به حي

وهذه لرسولك  ه ثم قال: اللهم هذه لكفأدركه املوت، فصفق ميينه على مشال

                                                           

 (.52لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا1)
 (.2/432ي سالمة )تفسري القرآن العظيم، البن كثري، يققيق: سام( 2)



 

 

 

 

سول اهلل مات فبلغ خربه أصحاب رأبايعك على ما بايعك عليه رسولك، ف

وضحك املشركون  ،كان أمت وأوفى أجرًاوافى املدينة ل ، فقالوا: لو

 ﴿: تعاىل اهلل وقالوا: ما أدر  هذا ما طلب، فأنزل             

         ﴾
(1)»(2) . 

وهو قوله رة، على وجوب اهلجن القرآن مآخر  دلياًلاملصنف ثم ساق 

﴿ :تعاىل                      ﴾)، األرض فذكر سعة، 

بلد الذي ال يقدر فيه األمر باهلجرة من ال :منوتعقيبه باألمر بالعبادة بعدها يتض

 أرض مل يتمكن فإذا كان اإلنسان يف، سعةعلى إقامة الدين إىل أرض اهلل الوا

أن و ،بده فيها كما أمرع له األرض ليع قد وسَّفإن اهلل ،من إظهار دينه فيها

  .(4) يوحده يف أرضه الواسعة

يث حسبب نزول اآلية،  يف -رمحه اهلل تعاىل- البغوي كالماملصنف ذكر ثم 

اهلل  مل يهاجروا، ناداهم ،كةمبيف املسلمني الذين  :سبب نزول هذه اآلية: )قال

كاه البغوي عن مجاعة مما ح صنفذا خلصه املوكالم البغوي ه، (باسم اإلميان

يف تفسريه عن مجاعة غوي البهو معنى ما نقله  همن السلف؛ ألن ما ذكره عن

)ذكر  :يأ ،قال البغوي() :فاملراد بقول املصنفيكون  (3) ال نصَّ لفظه

                                                           

 .[144 ، اآلية ]النساءسورة ( 1)

 (.2/223معامل التنزيل يف تفسري القرآن، للبغوي ) (2)

 (.52داهلل العصيمي )( ينظر: تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عب4)
ن كنتم عفاء مسلمي مكة، يقول: إ(: )قال مقاتل والكليب: نزلت يف ض1/251( جاء يف تفسري البغوي )3)

 واسعة آمنة(. -يعين املدينة- أرض املدينة، إن أرضي يف ضيق مبكة من إظهار اإلميان فاخرجوا منها إىل



 

 

 

 
ريًا، فيكون تقدير راد بسبب النزول ما جيري تفسيكون امل أْن ؛ إالَّالبغوي(

روا ناداهم باسم سلمني الذين مبكة مل يهاجتفسري اآلية يتعلق بامل»الكالم: 

فدل على  ؛إلمياناجرة فناداهم اهلل باسم تركوا اهلففي هذه اآلية ؛ (1)«اإلميان

﴿ السابقة: اآلية يف جل وعال وأن قوله ،أن تر  اهلجرة ال يسلب اإلميان   

            ﴾ جباتالومن ا ركوا واجبًاألجل أنهم ت إمنا هو، 

ار دميان برت  اهلجرة من سلب منهم اإلال ُي هلكن ،وارتكبوا كبرية من الكبائر

وإمنا هو ، فرًاكنى ذلك: أن تر  اهلجرة ليس فمع ،الكفر إىل دار اإلسالم

 .(2)انمن تر  اهلجرة باسم اإلمي ألنه نادى ؛معصية من املعاصي

ال تنقطع ) :جرة من السنة قوله والدليل على اهل)املصنف: قال 

، ((لع الشمس من مغربهاتوبة حتى تطال تنقطع الو ،اهلجرة حتى تنقطع التوبة

إىل أن تقوم  واهلجرة فريضة، وهي باقية)واحلديث شاهد لقول املصنف: 

ع ال تنقطع التوبة إال بطلوبانقطاع التوبة، وق لُِّعانقطاع اهلجرة  ؛ ألن(الساعة

أن التوبة ال  يانب هذا احلديثففي ؛ (4)الشمس من مغربها إذا قامت الساعة

فال ن مغربها فإذا طلعت الشمس م ،هاطع إال إذا طلعت الشمس من مغربتنق

 ى أن التوبةاحلديث عل فدلَّ؛ (3) مل ينفع العبدع ليس ثمَّألنه  ؛تنفع التوبة

ال هجرة بعد ) :، وأما قول النيب اامت مقبولة فاهلجرة واجبة حباهلماد

                                                           

 (.52لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا1)
 (.211لشيخ )ثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل اشرح ثال (2)

 (.52لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا4)
 (.211يخ )شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش (3)



 

 

 

 

د فتح ال هجرة بع :املراد، ف(1)(ا استنفرمت فانفرواذوإ ،ولكن جهاد ونية ،الفتح

وقد كانت اهلجرة  ،مانت مكة بعد فتحها بلد إساليث كح ،إىل املدينة مكة منها

انتهى وجوب  وملا صارت دار إسالم، فركة مأمورًا بها ملا كانت بلد كمن م

الشر  إىل بلد  ها، وأما اهلجرة من بلداهلجرة منها، أو استحباب اهلجرة من

مانه املعهودة يف ز ي اهلجرةديث هاحلة املنفية يف اهلجرف، اإلسالم فهي مستمرة

ن كونها ت مكة م، وذلك أنه بالفتح يقول، وهي اهلجرة من مكة إىل املدينة

 . (2)دار كفٍر إىل دار إسالم

* * * * * 
 

                                                           

(؛ وأخرجه مسلم 2234، برقم )فضل اجلهاد والسري أخرجه البخاري يف كتاب: اجلهاد والسري، باب: (1)

وبيان معنى ال هجرة بعد  تح مكة على اإلسالم واجلهاد واخلري،املبايعة بعد ف كتاب: اإلمارة، باب:يف 

 (.31الفتح، برقم )

محن بن قاسم (؛ وحاشية ثالثة األصول، عبدالر25( ينظر: شرح األصول الثالثة، د. خالد املصلح )2)

(31.) 



 

 

 

 
 :ِسثِ  ؛إِلْلاِمِبَبِقيَِّة َشَراِلِ  ا ِسَرُأ :رَّ باْلَمِديَنِةَفَلمَّا اْلَتَق):  قال املصنف

ْهِي َعِن ْسِر ِباْلَمْعُروِف، َوالنَّاأَلَذاِن، َواْلِجَهاِد، َواأَلالزََّلاِة، َوالصَّْوِم، َواْلَحجِ ، َو

 .(اِلِ  اإِلْلاِماْلُمْنَكِر، َوَغْيِر َذِلَك ِسْن َشَر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأقاموا  ،وكثر أتباعه ،التوحيد وفشا باملدينة(استقر )و ،هاجر من مكة( )فلما
 ،اةالزك :)مثل ،ألمته كلها أمر له  مُراألو ،)ُأمر ببقية شرائع اإلسالم( :الصالة

وغري ، واجلهاد، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،واألذان ،واحلج ،والصوم
بر ، وكصالة العيدين، والكسوف، واالستسقاء ؛اإلسالم( ذلك من شرائع

الوالدين، وصلة األرحام، وأداء األمانات، وسائر مكارم األخالق، وحماسن 
 .(1)األعمال

  ــــــــــ

 ع بعد استقرار النيب ما متَّ من الشرائبهذا  -رمحه اهلل تعاىل-املصنف  بني

وأدلتها؛  اهلجرةمنا بدأ بأحكام وإ، جرة إىل املدينةوقد ذكر فيما تقدم اهل ،باملدينة

عد بناء العقيدة؛ ألن اء، واألمُر بالشرائع جاء بألنها من أبرز تكاليف الوالء والرب

ع بناء العقيدة، ت الدعوة يف مكة يف موضوالتوحيد أساس األعمال؛ وهلذا استمر

 اإال الصـالة فإنها لعظمه ؛د اهلجرة إىل املدينةومل تأِت الشرائع والتكاليف إال بع

 . (2)سنني يهاجر ثالَث قبل أن ى النيب مكة كما ذكر املصنف، فصلَّشرعت يف 

 لىوهذا يدل ع؛ (ع اإلسالممر ببقية شرائملدينة ُأ)فلما استقر يف ا: قال املصنف

ة فمكث عليه الصالة ت يف املدينة، وأما يف مكأن شرائع اإلسالم الظاهرة إمنا فرض

فرضت الصالة  عشر سنني، ثم ن الشر والسالم، يدعو إىل التوحيد، وينهى ع
                                                           

 (.32م )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاس1)

 (. 122صاحل الفوزان ) ( حصول املأمول بشرح ثالثة األصول، عبداهلل بن2)

 الشرح 

 ليالتفصي

 الشرح 

 لياإلمجا



 

 

 

 

انت يف املدينة، حتى اإلسالم الظاهرة، فإمنا ك يف السنة العاشرة، وأما بقية شعائر

يل وهذا دل ؛ املدينةلربا وحنو ذلك، فإمنا كان يفيقريم احملرمات من الزنا واخلمر وا

واحد، وهو الدعوة  ٌرمع أنه أم، والتوحيد عظم شأن التوحيد يف هذا الدينعلى 

يه عليه الصالة والسالم ف َثالشر ، فقد مَك إىل توحيد اهلل والنهي والنذارة عن

الدين هو أعظم  أن شأن التوحيد يف هذا عشر سنني، وهذا من أعظم األدلة على

هتمام به يف هذا اهرة، يليه بكثري يف االشيء، وأن غريه من أمور اإلسالم الظ

 حبَّأ :د اهلل جل وعالن القلب إذا وحَّهلل؛ ألالشرع، فالدعوة إمنا تكون بتوحيد ا

، وتر  الشر ، ًا بعد ذلك وأطاع رسوله فرضرسوله، فأطاع اهلل وأحبَّ ،اهلل

ه، وهذا من اهلل جل وعال وال يرضا وأبغضه، وكذلك ُيبغض كل ما ال حيبه

نقطع دعوته إىل مل ت م أن النيب فهولكن ينبغي أن ُي ،(1)مقتضيات التوحيد

هو يف الرمق األخري إنه كان يدعو إىل التوحيد و، فالتوحيد إىل آخر حياته 

لعنة اهلل )وقال:  نصارى قبل وفاته بلياٍل،ل، ومن ذلك أنه لعن اليهود وا

، وكثري مما كان يأمر به (2)(بور أنبيائهم مساجدارى اختذوا قعلى اليهود والنص

مع  ،كمالت التوحيدمب علقما يتالسيما  ملدينةحصلت يف امن أمور التوحيد  

ادة هلل عز وجل، ولكن وإىل إخالص العب ،لتوحيدإىل أصل ا فيهااستمرار دعوته 

ه التوحيد احتاجوا إىل تكميلموا له بألن الذين سلَّ ؛أتى األمر بالشرائع يف املدينة

ليه من شرائع اهلل عز وجل أن يدعوهم إ بالعمل الصاحل، فدعاهم إىل ما أمره

                                                           

 (.224يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش1)

ب: (؛ وأخرجه مسلم يف كتا345، برقم )لصالة يف البيعةاأخرجه البخاري يف كتاب: الصالة، باب:  (2)

الصور فيها والنهي عن اختاذ  بناء املساجد، على القبور واختاذن النهي ع املساجد ومواضع الصالة، باب:

 (.22القبور مساجد، برقم )



 

 

 

 
 . (1)اإلسالم 

ت أصاًل وتفصياًل يف أن الزكاة فرض - تعاىلرمحه اهلل- صنفكالم امل وظاهر

 ومنها: ،يف مكةواًل فرضت ألعلم أن الزكاة والصواب من أقوال أهل ا ،املدينة

﴾ ﴿ :تعاىل قوله بذل املاعون الذي جاء النهي عنه يف
، ومنها (2)

حمدودة ال بقدر وال  وحنو ذلك، وهذه الزكاة غري ،ومنها إعطاء الفقري ،الصدقة

 ر الذيمقدَّلنحو اُلأما الزكاة على هذا ا ؛اةوإمنا يصدق عليها اسم الزك ،بصفة

نة الثانية اليت فرضت يف السالزكاة  هنا:بالزكاة  فاملراد ؛املدينةرض يف استقر فهذا ُف

مخَرج، ر اُلْدَقبشروطها، وبأنصبائها، و ،على هذا النحو املقدر من اهلجرة

أما جنس  ؛ن اهلجرةهذا ُفرض يف السنة الثانية مف ،وحنو ذلك ،وأوعية الزكاة

 ر مثل الصالة اليت كانت يفدجنس الزكاة غري مقن كاوالزكاة فقد فرض يف مكة، 

 :وهي مكية ،قال جل وعال يف آخرها ،وهذا جاء يف آخر سورة املزمل ،مكة

﴿              

              ﴾
إيتاء ، فأمر ب(4)

 .(3) الزكاة

من أهل العلم من فج وأما احل ؛ة من اهلجرةيف السنة الثاني رضيام ُفوالص

 :ها قول اهلل تعاىلة، وهي السنة اليت نزل فيرض يف السنة السادسيقول أنه ُف

                                                           

 (.21) صلح( شرح األصول الثالثة، د. خالد بن عبداهلل امل1)

 [.2، اآلية ]املاعونسورة ( 2)

 [.24، اآلية ]املزملسورة  (4)

حممد بن  (؛ وينظر: شرح ثالثة األصول،213يخ )شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش (3)

 (142صاحل العثيمني )



 

 

 

 

﴿   ﴾
سنة التاسعة، ه مل يفرض إال يف النإ :ومنهم من قال ؛(1)

ح مكة، فُأمر النيب ، وذلك بعد فتض متأخرًاروهذا هو الصحيح، فإن احلج ُف

أو يف عام  ا نزلت يف سنة الوفودباحلج يف سورة آل عمران، وهي إمن 

، السالم تر  احلج تلك السنةو النيب عليه الصالةالتاسعة، والوفود، وهي السنة 

ليه الصالة ، ثم حج عث معه عليا مر أبا بكر أن حيج بالناس، وبعوَأ

رض د ُفواجلها؛ (2) هالعاشرة حجة يتيمة مل حيج بعداوالسالم بعد ذلك يف السنة 

ال للمسلمني باجلهاد يف مكة و ها مل يأذن اهللَلْبوَق ،بعد اهلجرة كما ذكر املصنف

 ،ن بها من القتالهلم شوكة يتمكنو ء ليسعليهم؛ ألنهم عاجزون ضعفاه َضفَر

رع األذان ُشو؛ (4)روا باجلهادمقامت الدولة اإلسالمية ُأو فلما هاجروا إىل املدينة

ورد أدلة تدل  جرة على القول الراجح، وقديف املدينة يف السنة األوىل من اهل

ا قال احلافظ لة كملكنها أحاديث معلو ؛جرةأن األذان شرع يف مكة قبل اهلعلى 

بأنه  -رمحه اهلل تعاىل- وقد جزم ابن املنذر، (3)-رمحه اهلل تعاىل-ابن حجر 

لصالة إىل أن هاجر ا منذ فرضتال إقامة وكان يصلي يف مكة بغري أذان  

ن رأى عبداهلل بن زيد ك أول ما قدم املدينة إىل أصلي كذل، وكان ُيإىل املدينة

 .(5) يف املنام النداء 

* * * * * 

                                                           

 [.121، اآلية ]البقرةسورة  (1)

حممد بن  (؛ وينظر: شرح ثالثة األصول،212يخ )شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش (2)

 (142صاحل العثيمني )

 (.132ن صاحل الفوزان )املأمول بشرح ثالثة األصول، عبداهلل ب( حصول 4)

 (.132ن )عبداهلل بن صاحل الفوزال،حصول املأمول بشرح ثالثة األصو(؛ و2/23( ينظر: فتح الباري )3)

 (.4/132( األوسط من السنن واإلمجاع واالختالف )5)



 

 

 

 
َِ َعَلى َه):  قال املصنف هلل اصاة ُتُوفِ َي بعدها َو، َِا َعْشَر ِلِنَنَأَخ

َِا ِديُنُه، ال َخ ،َباق  َوِديُنُه، َوَلاُسُه َعَلْيِه َوال َشرَّ ِإال  ،ِهْيَر ِإال َدلَّ اأُلسََّة َعَلْيَوَه

ََِّرَها ِسْنُه ِِي َدلََّواْلَخْيُر ا ،َح ََا َُِسا ُي َوَجِميُ  ،تَّْوِحيُدال :َعَلْيِه لَّ  ؛ِحبُُّه اهلل َوَيْر

ََّر ِسْنُه ِِي َح َُ :َوالشَُّر الَّ   .(ْكَر ُِ اهلل َوَيْأَبا َُِوَجِميُ  َسا َي ،الشِ ْر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عشر ) يف املدينة والدعوة إىل بقية الشرائع، البيان والتعليم )أخذ على هذا(

ه ِمَدْقبعد عشر سنني من َم: أي ،()وبعدها ،توحى إليه فيها الشرائع سنني(
ل يوم االثنني، الثاني عشر من ربيع األو( اهلل وسالمه عليه ة)تويف صالاملدينة، 

( ودينه) ،غ البالغ املبنيوبلَّبعد ما أكمل اهلل به الدين  ،يف السنة احلادية عشرة
اف ، كمؤيد حمفوظ إىل يوم القيامةموجود  باق()وهو ما تضمنه الكتاب والسنة 

ما سبٌ إيضاحه يف هذه وهو  ،عليه الصالة والسالم )وهذا دينه( ،ملن متسك به
معرفة العبد ربه، ومعرفة دين اإلسالم باألدلة، ومعرفة العبد نبيه  :الرسالة
 وهذا من صفاته ؛إال دل األمة عليه، وال شر إال حذرها منه()ال خري  ،
رها من كل شر ، وحذَّجل جالله أمته على كل خري يقرب إىل اهلل أنه دلَّ 

 :واخلري الذي دهلا عليه)مما حدث يف وقته، أو ما سيكون إىل يوم القيامة، 
ع ومجي ،الشرك :نهموالشر الذي حذرها  ؛ومجيع ما حيبه اهلل ويرضاه ،التوحيد

مر به من ألنه أعظم ما ُأ ؛بالتوحيدفيما أمر به وابتدأ  ،(ما يكرهه اهلل ويأباه
 .(1)رخاف منه من الشحذر وُيألنه أعلى ما ُي ؛بالشركفيما نهى عنه وابتدأ  ،اخلري

 ــــــــــ

                                                           

ألصول، د. وتيسري الوصول شرح ثالثة ا(؛ 32اسم )حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن ق ( ينظر:1)

 (.54ن عبداهلل العصيمي )(؛ وتعليقات على ثالثة األصول، صاحل ب133عبداحملسن القاسم )

 الشرح 

 لياإلمجا



 

 

 

 

 شارة إىل أن بقاء الدين: وهذا فيه اإل(نه باٍقودي وتويف : )املصنف قال

 دلَّ جممع عليه، وهذا أمٌر ،تويف أنه أيضًا ه وفي ؛ليس مرتبطًا حبياته 

رمحه - صنفذكرها امليستي بيانه باألدلة اليت كما سيأ ،عليه الكتاب والسنة

، إنه مل ميت  الة الصوفية الذين يقولون:، خالفًا ملا يزعمه غ-تعاىل اهلل

تاب اهلل عز وجل، ويف ا ثبت ثبوتًا قطعيًا يف كمل وافرتاء، وتكذيٌب كذٌبوهذا 

  .ةوأمجعت عليه األم سنة النيب 

متة العامة الباقية هي الرسالة اخلا سالته ألنَّ ر ؛(ودينه باٍق) :قال

 لذلك تكفَّل اهلل سبحانهو ؛، وال ألزمنة خاصةألقوام معينني اخلالدة، وليست

﴾      ﴿ :حبفظ القرآن الكريم، فقال عزَّ وجل
(1)، 

سنة املطهرة، قال وهو ال ،قرآن الكريموهذا احلفظ يستلزم حفظ بيان هذا ال

﴾                ﴿تعاىل: 
(2)، 

ا بقاء محلة وهذا احلفظ يستلزم أيًض ،وال ميكن حفظ الدين إاّل حبفظ أهله

 هذا الدين حمفوظ باٍقف ،القيامةمة إىل يوم الكتاب والسنة الذين يبلغون ذلك لأل

ال ): لنيب في احلديث الصحيح عن اف، (4)ةأن تقوم الساعإىل ببقاء أهله 

فهم وال من خذهلم من خال من، ال يضرهتزال طائفة من أميت على احلق ظاهري

  .(3)(أمر اهلل يحتى تقوم الساعة، أو حتى يأت

قال أبو  (:ها منهألمة عليه وال شر إال حذرال خري إال دل اقال املصنف: )

                                                           

 [2، اآلية ]احلجرسورة ( 1)

 .[12-12، اآليات ]القيامةسورة ( 2)

 (.21صلح )( شرح األصول الثالثة، د. خالد بن عبداهلل امل4)
(؛ وابن ماجه يف 2222(؛ والرتمذي يف الفنت، برقم: )11331( أخرجه أمحد يف مسنده، برقم: )3)

/  3حة )(؛ وصححه األلباني يف الصحي2، برقم: )كتاب: املقدمة، باب: اتباع سنة رسول اهلل 

 (.1252و  114

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
 ؛(1)(ال عندنا منه علموما طائر يطري جبناحيه إ تركنا رسول اهلل ) : ذر

كل   قد علمكم نبيكم:  سيوقال رجل من املشركني لسلمان الفار

 لة لغائط أو بول، أو أنلقد نهانا أن نستقبل القب أجل)شيء حتى اخلراءة فقال: 

نستنجي برجيع  من ثالثة أحجار، أو أن نستنجي باليمني، أو أن نستنجي بأقل

  . (2)(أو بعظم

مجيع ما حيبه اهلل و ،التوحيد :ا عليهواخلري الذي دهلقال املصنف: )

بيَّن ف ،(كرهه اهلل ويأباهومجيع ما ي ،الشر  :نهموالشر الذي حذرها  ؛ويرضاه

أمته عليه، فبدأ  ري الذي دل النيب كلمات معدودات اخلباملصنف هنا 

قبه ببقية املأمورات يف ثم أع وهو التوحيد، ،بأصل الدين الذي ال يصح إال به

رات الواجبة ، وهذا يشمل مجيع املأموقوله: )ومجيع ما حيبه اهلل ويرضاه(

ملنهيات واحملرمات، وهو ا ،لثاني من الدين؛ ثم انتقل إىل الشق اواملستحبة

ز وجل، املعاصي يكرهها اهلل ع وأعظمها الشر ، ويليه املعاصي، فكل

 .(4)ا يكرهه فقد منع منهمعها، فجميع ويأباها، أي: مين

* * * * * 
ِِ َلافًَّة،ىل إَبَعَثُه اهلل : ) قال املصنف ى َجِميِ  َطاَعَتُه َعَل اْفَتَرَضَوالنَّا

                                                           

(؛ 15) ب: العلم، برقم(؛ وأخرجه ابن حبان يف صحيحه، كتا21411( أخرجه أمحد، برقم: )1)

ن األلباني حيح ابن حبان، حملمد ناصر الديوصححه األلباني، ينظر: التعليقات احلسان على ص

(1/122) 

 (.52ة، برقم )( أخرجه مسلم يف كتاب: الطهارة، باب: االستطاب2)
 (.2/224. عبدالرمحن الشمسان )( ينظر: تنبيه العقول إىل كنوز ثالثة األصول، د4)



 

 

 

 

     ﴿ :َوالدَِّليُ  َقْوُلُه َتَعاَلى ؛الثََّقَلْيِن اْلِجنِ  َواإِلْنِس

  ﴾(1)ْوُلُه َتَعاَلى:َوالدَِّليُ  َق ؛لدِ يَنا ، وَأَلَمَ  اهلل ِبِه ﴿ 

         ﴾(2) ،

﴿ َقْوُلُه َتَعاَلى: َوالدَِّليُ  َعَلى َسْوِتِه                   

    ﴾(3).) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عز ( )بعثه اهللفقد  قوامها خاصة، أما نبينا حممدًا ألكانت األنبياء تبعث 

اعته وافرتض اهلل ط) شريعته،فال يسع أحد اخلروج عن  ،()إىل الناس كافة وجل
على أنه مبعوث إىل ( والدليل) (،واإلنس)اجلن  :وهما ،على مجيع الثقلني(

 ﴿قوله تعاىل: ) الناس كافة                 ﴾) لعرب ا
أي: أكمل اهلل برسالته  ،(الدين بهأكمل اهلل )و ؛، أهل الكتاب وغريهموالعجم
على  (دليلوال)فكل من زاد يف دين اهلل تعاىل فقد افرتى على اهلل كذبًا، الدين، 

﴿ قوله تعاىل:) أن هذا الدين كامل يف شرعه وأحكامه            

                     ﴾)أكرب نعم اهلل على هذه من وهذا  ؛
يهم وال إىل نيب غري نب ،فال حيتاجون إىل دين سواه ،حيث أكمل هلا دينها ؛األمة

لى والدليل ع، )مات ا أكمل اهلل الدين للنيب وملَّ ؛صلوات اهلل وسالمه عليه
﴿قوله تعاىل: ) من القرآن( موته            ﴾)، وُغسِّل ،قد ماتو، 

                                                           

 .[153اآلية ]، األعرافسورة ( 1)
 .[4، اآلية ]املائدةسورة ( 2)
 .[41-44، اآليتان ]الزمرسورة ( 4)

 الشرح 

 لياإلمجا



 

 

 

ٌ ، وـه11باملدينة سنة  وُدفن  ،ُصلِّي عليهو ،وُكفِّن   .(1)همثلميتون مجيع اخلل
  ــــــــــ

طاعته على مجيع  وافرتض اهلل ،لناس كافةبعثه اهلل إىل اقال املصنف: )

 واسواء كان لنيب لناس جيب عليهم اإلميان باكل اف :(الثقلني اجلن واإلنس

أن  النيب فالواجب على كل من مسع ب ،من أهل الكتاب أو من غريهم

والذي نفس حممد بيده، )قال:  فإن النيب  ؛وال يسعه إال ذلك ،يمؤمن به

مل يمؤمن ، وال نصراني، ثم ميوت وال يسمع بي أحد من هذه األمة يهودي

   . (2)(لناربالذي أرسلت به، إال كان من أصحاب ا

 قوله وهو، إلنسمبعوث إىل ا الرسول  الدليل على أنثم ذكر املصنف 

 ﴿ تعاىل:                 ﴾ثته بعيف اهر ظ وهذا عموٌم ؛

﴿قوله: إىل الناس مجيعًا، ف  ﴾ واسم الناس  .كافة تأكيد لبعثته إىل الناس

مجلة )الناس(  حلركة واالضطراب، فيدخل يفالذي هو ا مأخوذ من )النَّوس(

، ىل اجلنمبعوث إ لى أنه خاص يدل ع يوجد دليلو؛ (4)اجلن واإلنس معًا

كان مما قالوا ملا ف إليه نفرًا من اجلن، ووهي آية األحقاف، وفيها أن اهلل صر

﴿ رجعوا إىل قومهم:                             

                                                           

ألصول، د. (؛ وتيسري الوصول شرح ثالثة ا32م )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاس1)

 (.133عبداحملسن القاسم )

رقم ، سالة اإلسالمبرجوب إميان أهل الكتاب ( أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب: اإلميان، باب: و2)

(234.) 

 بن عبداهلل تعليقات على ثالثة األصول، صاحل( ينظر: لسان العرب، البن منظور، مادة )نوس(؛ و4)

 (.53العصيمي )

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

  ﴾
 طبون بهذه الرسالةا علموا أنهم خمامَّـ، فلم يكن هذا منهم إال ل(1)

(2). 

   ﴿ :والدليل قوله تعاىل ،لدينوأكمل اهلل به اقال املصنف: )

       ﴾:) ليل على كمال وهذه اآلية د

نه أخرب يف هذه اآلية بأال جل وعسوله؛ ألن اهلل الدين وحيًا من اهلل، وتبليغًا من ر

لم ، فُعرف إال بتبليغه ا بلَّغه، إذ الدين مل ُيعمب قد أكمل الدين، وإمنا كُمَل

، وقد نزلت هذه اآلية (4)ين الذي شرعه اهلل لعبادهغ مجيع الدمن ذلك أنه قد بلَّ

قبل  وكان نزوهلا ،واقف خيطب يف حجة الوداع والنيب  ،يوم عرفةالكرمية 

على تبليغه  نبيه وهي شهادة من اهلل تعاىل ل ؛بواحد ومثانني يومًا وفاته 

؛ ألن اخللق بعد هذا ذلك جعله اهلل خامت النبينيملا أرسله به أمت تبليغ وأكمله، وب

هم ال حيتاجون إىل ليكمل هلم دينهم؛ كما أن لن حيتاجوا إىل نيب غري نبيهم 

 .     (3)دين آخر؛ وذلك لكمال دينهم

 ،انه الدين بنبيه قد متم اهلل سبح»: -عاىلت رمحه اهلل- قال ابن القيم

وال  ،وال رأي ه إىل عقل وال نقل سواه،وأكمله به، ومل حيوجه وال أمته بعد

ن لدين حديث العرباض بومن األدلة على إكمال ا ؛(5)«وال كشوف ،منام

                                                           

 .[4، اآلية ]املائدةسورة ( 1)
 .[41، اآلية ]األحقافسورة ( 2)
 (.151، 5/155( ينظر: جمموع الفتاوى، البن تيمية )4)
 (.111ليفه التميمي )على أمته، أ.د. حممد بن خ ( حقوق النيب 3)
 اهلل. (، يققيق: علي بن حممد الدخيل4/321املعطلة )يف الرد على اجلهمية و الصواعق املرسلة( 5)



 

 

 

 
كنهارها ال يزيغ عنها  تركتكم على البيضاء ليلها قد)قال:  سارية أن النيب 

ن كل من أ أخرب النيب  ولكمال هذا الدين ومتامه؛ (1)(بعدي إال هالك

 عمله باطل فإن ،ين اهلل ما مل يأت به الشرعوزاد يف د ،فعل ما مل يأمر به

مـن أحدث يف )م : قال علـيه الصالة والسال ،لكمال هذا الدين ؛عليه ومردود

  . (2)(أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

﴿ :قوله تعاىل ه والدليل على موت) :قال املصنف        

  ﴾): الذين والم، عليه الصالة والسسول هذه اآلية تدل على موت الرو

حه يقضر، وهو حيضر، رو م حي مل ميت، وأنه الصالة والساليّدعون أنه علي

 :عال قال لنبيه؛ ألن اهلل جل ولقرآن، وحنو ذلك، همؤالء مكذبون لوينتقل

﴿    ﴾ ستموت :يعين، ﴿      ﴾ :وقال جل وعال ؛سيموتون يعين 

﴿ :يف اآلية األخرى                              

 ﴾
واع احلياة ياة برزخية، هي أكمل أنيف ح لكن هو بعد موته، (4)

اجلسمانية فال ريب أنه  وأما احلياة ؛الشهداء حياته أكمل من حياةفالربزخية، 

                                                           

(، قال األلباني: 1/21) (؛ وأخرجه احلاكم يف املستدر :12132أخرجه أمحد يف مسنده، برقم ) (1)

ذكره ابن حبان يف  روفون غري عبد الرمحن بن عمرو، وقدعهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات م»

 « "التهذيب"مذي وابن حبان واحلاكم كما يفالثقات، وروى عن مجاعة من الثقات، وصحح له الرت

 (.242"الصحيحة": رقم )

، برقم دودذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مرإأخرجه البخاري يف كتاب: الصلح، باب: ( 2)

ات األمور، قض األحكام الباطلة، ورد حمدثن مسلم يف كتاب: األقضية، باب:(؛ وأخرجه 2122)

 (.12برقم )

 .[133، اآلية ]آل عمرانسورة ( 4)



 

 

 

 

لصالة النتهاء أجله عليه ا ؛أن روحه فارقت جسدهأي: ، مات 

املدينة صلوات اهلل ودفن يف ضرحيه ب ،ي عليهلفن وُصسل وُكوُغ ،والسالم

عال بأعلى املقامات لى باجلنة، وعند اهلل جل و، وهو بالرفيق األعوسالمه عليه

ي باق، وأما لشريف ال تأكله األرض، طر، وجسده اوالسالمعليه الصالة 

م الذين األنبياء ه، ف(1) ى إال عجم الذنبسائر الناس فتبلى أجسامهم، وال يبق

فإن اجلسد يكون  وأما بقية الناس ،ادهمم اهلل على األرض أن تأكل أجسحرَّ

وهو  )الُعصُعص(، :غري، وهو عجم الذنبوال يبقى منه إال عظم ص ،ترابًا

 ،لق ابن آدمُخ له األرض، وال يبلى، منهآخر فقرة يف العمود الفقري، ال تأك

 .(2) ومنه يركب كما يف احلديث

* * * * * 
 

                                                           

ن عبدالعزيز (؛ وشرح ثالثة األصول، صاحل ب24م )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاس1)

 (.141بداهلل الراجحي )ع(؛ وشرح األصول الثالثة، عبدالعزيز بن 221آل الشيخ )

 بن عبداهلل الراجحي عبدالعزيزتأليف: ، العكربي اإلعانة على تقريب الشرح واإلبانة، البن بطة( 2)

 .هـــ1342(، ط. الثانية: 2/525)



 

 

 

 

 

 
 الخاتمـة



 

 

 

 



 

 

 

 
 [الخاتمة]

ُِ ِإَذا َساُتوْا ُيْبَعُثوَن     ﴿َلى: ، َوالدَِّليُ  َقْوُلُه َتَعاَوالنَّا

   ﴾ :وَقْوُلُه َتَعاَلى ، ﴿    

       ﴾  :[18-17]نوح.  

 اَلى:َوالدَِّليُ  َقْوُلُه َتَع ؛(1)ْموَن َوَسْجِزيُّوَن ِبَأْعَماِلِهُسَحاَلُب :َوَبْعَد اْلَبْعِث

﴿                                    ﴾  :[31]النجم ، 

َِّبَ ِباْلَبْعثِ َلَفَر ﴿ى: َوالدَِّلي ُ َقْوُلهُ َتَعاَل ؛َوَسنْ َل                 

                                      ﴾ :[7]التغابن.  

ِِِريَن :َوَأْرَلَ  اهلل َجِميَ  الرُُّلِ  ﴿ ى:َوالدَِّليُ  َقْوُلُه َتَعاَل ؛ُسَبشِ ِريَن َوُسْن   

                            ﴾  :[161]النساء ،

 ؛ال نيب بعد ِ] ؛َوُهوَ َخاَتمُ النَِّبيِ َن ،َوآِخُرُهمْ ُسَحمَّدٌ  ،ََوأَّوُلُهمْ ُنوحٌ َعَلْيهِ السَّاُم

﴿والدلي  قوله تعاىل:                       

 ﴾]
(2)

َقْوُلُه َتَعاَلى:  (3)ه السامنَّ َأوََّلُهْم ُنوٌح عليَعَلى َأ :َوالدَِّليُ   ،

﴿                                   ﴾ :[163]النساء.   

ُرُهْم ِبِعَباَدِة اهلل َيْأُس ،ن نوح إىل حممدس إليهم رلواًلول  أسة بعث اهلل 

﴿يُ  َقْوُلُه َتَعاَلى: َوالدَِّل ؛َدِة الطَّاُغوِتَوَيْنَهاُهْم َعْن ِعَبا ،َوْحَد ُِ           

                                                           

 ر(.( يف )د(: زيادة: )إن خريًا فخري، وإن شرًا فش1)
 .[34حزاب: . ]األاألصلوجودة يف نسخة ( ما بني املعكوفتني زيادة من )خ، ص(، وليست م2)
 ( يف )ص(: )والدليل على أن نوحًا أول الرسل(.4)



 

 

 

 

                         ﴾ : [36]النح.  

َواإِلمَياَن ِباهلل ،وِتاْلُكْفَر ِبالطَّاُغ :َباِدَواْفَتَرَض اهلل َعَلى َجِميِ  اْلِع
 (1)

 . 

َسْعَنى»: -تعاىل هللرمحه ا- َقاَل اْبُن اْلَقيِ ِم
 

ِه اْلَعْبُد َسا َتَجاَوَز ِب :اُغوِتالطَّ

  .«َأْو ُسَطاع  ،َسْتُبوع  َأْو ،ِسْن َسْعُبود  ،َحدَّ ُِ

 هلل، َوَسْن ُعِبَد َوُهَوا ِإْبِليُس َلَعَنُه :َوُرُؤوُلُهْم َخْمَسٌة ،(2)َوالطََّواِغيُت َلِثرُية

َِ ِإَلى ِع  ِب، َوَسْن َعى َشْيًئا ِسْن ِعْلِم اْلَغْيَباَدِة َنْفِسِه، َوَسْن ادََّراض ، َوَسْن َدَعا النَّا

 ﴿اَلى: ْوُلُه َتَعَوالدَِّليُ  َق ؛َحَكَم ِبَغْيِر َسا َأْنَزَل اهلل                

                                           

           ﴾  :َِا[216]البقرة  .(هللال اله ِإال ا) :ىَسْعَن :، َوَه

ُِ اأَل)َوِفي اْلَحِديِث:  اْلِجَهاُد  :ُة َلَناِسِهَوِذْرَو ،الصَّاُة :وُد َُِوَعُم ،اإِلْلاِم :ْسِرَرْأ

  .((3)ِفي َلِبيِ  اهلل

 حِبِه َوَللََّم. ى ُسَحمَّد َ وَعَلى آلِه َوَصَوَصلَّى اهلل َعَل، َواهلل أعلم

* * * * * 

                                                           

  تعاىل(.( يف )خ(: ): أن يكفروا بالطاغوت، ويمؤمنوا باهلل1)
 ( يف )ص(: )كثريون(.2)

 ( يف )خ(: زيادة: )عز وجل(.4)



 

 

 

 
ُِ ِإَذ: ) املصنفقال   ﴿ َلى:َوالدَِّليُ  َقْوُلُه َتَعا ،ا َساُتوْا ُيْبَعُثوَنَوالنَّا

      ﴾(1)َعاَلى:، وَقْوُلُه َت ﴿ 

          ﴾
 (2)). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هم من بعضليقتص بعمله، و كالًّ ي اهللليجاز( ونُثَعْباتوا ُيوالناس إذا م)

ه تعاىل: )قول على أن الناس يبعثون بعد املوت )والدليل( ،بعض، حتى البهائم
﴿  ﴾)، أي: من األرض ،(﴿  ﴾)، فإن أباكم آدم خملوق  ؛أي: مبدؤكم

﴿)من تراب من أديم األرض،   ﴾)، أي: يف األرض ،(﴿   ﴾)  إذا متم
﴿) ،تصريون إليها فتدفنون بها  ﴾)،  أي: من األرض(﴿   ﴾)  يوم البعث

﴿)أي: مرة  ،﴾﴿واحلساب   ﴾)ودليل آخر على أن الناس يبعثون بعد  ؛
مبدأ خلٌ آدم  واملقصود به:، (﴾    ﴿: قوله تعاىل) :موتهم

 ﴿) ،أي: يف األرض إذا متم ،(﴾  ﴿)، وذريته من األرض

﴾)  (3)كما بدأكم أول مرة أحياًءمن األرض بعد البعث .  
  ــــــــــ

من  لثالثمن الكالم على األصل ا -رمحه اهلل تعاىل- صنفانتهى امل

، ة العبد نبيه ، وهو معرفلم تعلمهااألصول الثالثة اليت جيب على كل مس

                                                           

 .[55، اآلية ]طهسورة ( 1)

 .[13-12، اآليتان ]نوحسورة  (2)

ألصول، د. (؛ وتيسري الوصول شرح ثالثة ا21ن قاسم )األصول، عبدالرمحن بحاشية ثالثة ينظر:  (4)

 (.123عبداحملسن القاسم )

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

 والرسل ،البعث :، فختم بالكالم علىمةلرسالة بذكر مسائل مهوختم هذه ا

ه ا ذكر موتقال: مل، فلة الكفر بالطاغوت وتعريفهومسأ ،عليهم الصالة والسالم

 واإلميان بالبعث من مجلة :(اس إذا ماتوا يبعثونوالن) عليه الصالة والسالم:

إن ان بالبعث، بل باليوم اآلخر يشمل اإلمي اإلميان باليوم اآلخر، فإن اإلميان

كان ينكره أهل  وهو الذي ،اآلخر ليوماإلميان بالبعث هو معظم اإلميان با

أن )ميان قال: يات احلديث ملا سئل عن اإل؛ وهلذا جاء يف بعض روااجلاهلية

، وتمؤمن البعثوتمؤمن ب ائه، ورسله،تمؤمن باهلل، ومالئكته، وكتابه، ولق

هي يف ذكر  الذكر، مع أن مناسبتههنا البعث باملصنف خص ، و(1)(بالقدر كله

ألصول الثالثة اليت من ا ن األصل الثانياليوم اآلخر؛ وهي املرتبة الثانية م

إنكار البعث  نفصيف وقت امل َرُثَكأنه  :وهو ،؛ وذلك لسبب(2)سبقت

كر حكم من كذَّب وأعقب ذلك بِذ ،ودلَّل ،ولذلك نصَّ عليه، والتكذيب له

ة ووضعها يف هذا املوضع لجل االهتمام باملسأأل ؛نص هنا على هذاف ،بالبعث

 ﴿ تعاىل: وذكر قوله ،عليه الصالة والسالم ألنه َذَكر وفاة النيب ،املناسب

      ﴾
وت رر البعَث بعد املقفناسب أن ُي ؛(4)

  .(3)جلميع الناس

                                                           

ان، واإلسالم، واإلحسان، عن اإلمي مؤال جربيل النيب سأخرجه البخاري يف كتاب: اإلميان، باب: ( 1)

بيان خصاله، واإلسالم ما هو  اب:(؛ وأخرجه مسلم يف كتاب: اإلميان، ب54، برقم )وعلم الساعة

 (.2برقم )

 .(414)ينظر: ص( 2)

 .[41، اآلية ]الزمرسورة  (4)

  . (223ل الشيخ )( ينظر: شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آ3)



 

 

 

 
ألجساد بعد نفخة عودة األرواح إىل اتى، وإحياء اهلل تعاىل املو :البعثو

من قبورهم  ناسلسالم يف الصور، فيقوم الحني ينفخ إسرافيل عليه االقيام، 

  .(1) ال ختانُعراة بال ثياب، ُغراًل ب حفاة بال نعال، ،لرب العاملني

بعث  :هو ،ان بهودعوا أقوامهم إىل اإلمي ،سلوالبعث الذي آمن به الر

منا هو لألرواح فقط، ه الفالسفة: بأن البعث إاألرواح واألجساد، خالفاً ملا قالت

ه على رسله أن البعث  على رسله، ألن الذي أنزلمبا أنزله اهلل كفٌروهذا القول 

 .(2)لألرواح واألجساد معًا 

﴿اىل: والدليل قوله تع) :قال املصنف                   

    ﴾ ،تعاىل وقوله: ﴿           

﴾): ة داللالووجه ، يتنيآلهاتني ابان بالبعث على اإلمي صنفستدل املاف

 .(4)، وهو البعثضفيهما اإلخراج من األر َرأنه ُذِك على املقصود فيهما

* * * * * 
 

                                                           

 (.425العثيمني ) شرح عقيدة أهل السنة واجلماعة، حممد بن صاحل (1)

 (.34) شرح األصول الثالثة، خالد بن عبداهلل املصلح (2)

 (.53لعصيمي )تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا (4)



 

 

 

 

َوالدَِّليُ   ؛يُّوَن ِبَأْعَماِلِهْمُسَحاَلُبوَن َوَسْجِز :ِثَوَبْعَد اْلَبْع: ) قال املصنف

        ﴿َقْوُلُه َتَعاَلى: 

﴾
(1)).   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على دقيٌ األعمال  )حماسبون(وقيامهم من قبورهم  ،بعث(ال)بعد اخللٌ  )و(

بعد  و()وجليلها، صغريها وكبريها، وكل شيء مكتوب يف كتاب ينشر يف احلشر، 
( إن كانت خريًا فخري، وإن كانت جمزيون بأعماهلمفإن مجيع اخللٌ ) ؛هذا احلساب

ٌ  )والدليل(، شراً فشر : وله تعاىلق) :حياسبون على أعماهلمبعد البعث على أن اخلل
﴿﴾)، أي: سيجازي اهلل (﴿ ﴾) ل من الشرك فما دونهالعم ،

، يف عبادة ربهم ووحدوه (﴾  ﴿)، إساءةمن ( ﴾ ﴿)، جيازيهم
 ،، سوف يثيبهم على أعماهلم، وأخلصوا له األعمالا إىل خلقهوأحسنو

(﴿﴾)، العظيمة يف بعث الناس وحماسبتهم ، وهذا من حكمة اهللوهي: اجلنة، 
هم ، وَسَلَب بعضَلَظَلم الناُس بعضهم بعضًا ؛فلو مل يكن هناك جزاء وال حساب

 .(2) ، وعمَّت الفوضى يف احلياةل بعضما
  ــــــــــ

وهو اإلميان  ،به يتعلق باليوم اآلخر ذكر املصنف أمرًا آخر جيب اإلميان

البعث فأعماهلم(، عد البعث حماسبون وجمزيون ب: )وبقالف ،باحلساب واجلزاء

ه: اإلميان بيوم يرجع فإن اإلميان بالبعث معنا ؛غاية، وهو: احلساب واجلزاءله 

                                                           

 .[41، اآلية ]النجمسورة ( 1)
ألصول، د. (؛ وتيسري الوصول شرح ثالثة ا22م )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاس2)

 (.125عبداحملسن القاسم )

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
ان بالبعث هو اإلميان حقيقة اإلميحاسبون، فُيفجل وعال فيه الناس إىل اهلل 

  .(1) اإلميان باليوم اآلخر احلساب هو املقصود منف ،باحلساب

باد إيقاف اهلل تعاىل العب ،عمال العبد يوم القيامةو: عدُّ أيف الشرع ه احلسابو

 ازاة،مبعنى اجمل اجلزاءأما و ؛عليه يف الدنيا على أعماهلم اليت عملوها وما كانوا

ازى احملسن على أعماله جي بد على أعماله، وحياسب:الع َر: بعد أن ُيقَرفمعناه

ه ، وجيازى املسيء على أعمالوداره اجلنة ،عيم املقيمبالنعليها الثواب الصاحلة ب

  .(2) والعياذ باهلل ،ره النارودا ،العذاب األليمبالسيئة 

 ﴿ اىل:والدليل قوله تع) :املصنف قال                

                         ﴾)، ليل على وقوع وهذه اآلية د

 ؛ومها على احلسابمبفهتدل و ،ى اجلزاءاآلية تدل مبنطوقها علف احلساب،

  .(4) لتوقف اجلزاء عليه

وم، ولكن دلت : ظاهره العمحماسبون( :البعثوبعد )قول املصنف: و

: السبعون ومنهم ،اخللق استثنوا من احلساب نسًا منأن هنا  جاألدلة على 

ثبت يف احلديث أن  كما، حساب وال عذاب خلون اجلنة من غريالذين يدألف 

ومعه الرهيط،  ،ألمم، فرأيت النيبعرضت علي ا)قال:  رسول اهلل 

ي سواد عظيم،  ليس معه أحد، إذ رفع لوالنيب ومعه الرجل والرجالن، والنيب

                                                           

 (.2/232عادل رفاعي ) ، يققيق وعناية:زيز آل الشيخ( ينظر: شرح العقيدة الواسطية، صاحل بن عبدالع1)

ثة (؛ وحصول املأمول شرح ثال53داهلل العصيمي )( ينظر: تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عب2)

 (.124األصول، عبداهلل الفوزان )

  (.55لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا4)



 

 

 

 

إىل األفق،  وقومه، ولكن انظر ى فظننت أنهم أميت، فقيل لي: هذا موس

ذا سواد عظيم، ظر إىل األفق اآلخر، فإفنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: ان

ساب وال ا يدخلون اجلنة بغري حفقيل لي: هذه أمتك ومعهم سبعون ألف

 ؛ة بغري حساباألنبياء يدخلون اجلن وإذا ثبت أن طائفة من أتباع؛ (1)(عذاب

 ،عليهم بحسا الياء األنبفوعليه ؛ السالمعليهم الصالة وفكيف باألنبياء 

حساب  يفهذا و ،اجلنةب ينك العشرة املبشروكذل ،وكذلك أطفال املمؤمنني

 .(2) املناقشة

 :(4) احلساب له درجتانف

مل وتعريفه بها، ى العاعلض األعمال : احلساب اليسري، وهو: عرأحدهما

لو به اهلل جل وعال، ر بها، وصفته: أن خيرَّوفيه ُتعرض أعمال العبد عليه، وُيق

ا هو عرض أعماله ه ذنوبه إمنفر اهلل لويقرره بذنوبه، فحساب املمؤمن الذي غ

مؤمنني بل املمؤمن وليس كل امل ،لممؤمننيوهذا ليس لكل الناس وإمنا ل عليه،

 ية بينه وبينه.وز عنه، حياسبه حماسبة سرالذي شاء اهلل أن يسرت ذنوبه ويتجا

سنات والسيئات، وهذا حله املوازنة بني ا: احلساب العسري، ويراد باآلخرو

 ال يناقش اهلُلو ، وُتستقصى عليه أعماله،يتضمن املناقشة، وفيه ُيناقش العبد

 النيب أن ،  ائشةعن ع ؛ كما يف احلديثهبأحدًا يوم القيامة إال عذَّ

اهلل تعاىل:  قالت: قلت: أليس يقول ،(بذِّمن نوقش احلساب ُع)قال: 

                                                           

 (؛ وأخرجه مسلم يف كتاب:5252، برقم )ن مل يرقمأخرجه البخاري يف كتاب: الطب، باب: ( 1)

 (.423ب، برقم )ملسلمني اجلنة بغري حساب وال عذاالدليل على دخول طوائف من ا اإلميان، باب:

 (.4/14لسفاريين )، حممد بن أمحد ا( لوامع األنوار البهية2)

 (.3/445( ينظر: جمموع الفتاوى )4)



 

 

 

 
﴿   ﴾،  :(1)(ذلك العرض)قال . 

ألصناف بالنسبة اجلواب عن هذه ا -تعاىل رمحه اهلل-قد أمجل القرطيب و

: وفرقة ،اسبون أصاًلحي ال فرقة:»رق فقال: ف مهم إىل ثالثفقسَّ ،للحساب

كون ي ،سب حساباً شديدًاوفرقة: يقا ؛ن املمؤمننيوهما م، باً يسريًايقاسب حسا

   .(2)«منها مسلم وكافر

ساب هذا عن  ساعة واحدة ال يشغله ححياسب اخللق يفجل جالله واهلل 

زع أهل السنة يف وقد تناب، والسنة، لة هذا كثرية يف الكتاأد، و(4)حساب هذا

عد  :طاب إثبات احلساب، مبعنىالكفار هل حياسبون أم ال؟ وفصل اخل

نافعة هلم يف  ال مبعنى إثبات حسنات ،األعمال، وإحصائها، وعرضها عليهم

ثواب يوم القيامة تقابل سيئاتهم
(3)

اإلحاطة باألعمال  :احلساب قد يراد بهف؛ 

 ،لى ما عملوهوتوبيخهم ع ،لى الكفاروعرضها ع ،وكتابتها يف الصحف

حلساب ثابت فهذا الضرب من ا ،نقصهوزيادة العذاب ونقصه بزيادة الكفر و

بني أيهما أرجح: وزن احلسنات بالسيئات ليت :وقد يراد باحلساب ؛باالتفاق

 ؛وإمنا توزن ،بطةأعماله كلها حاإن إذ  فالكافر ال حسنات له توزن بسيئاته؛

 د يراد باحلساب أن اهلل:وق ؛ رجحان حسنات لهال ليتبني ،لتظهر خفة موازينه

                                                           

(؛ وأخرجه مسلم 1541م )، برقمن نوقش احلساب عذباب: بأخرجه البخاري يف كتاب: الرقاق، ( 1)

 .[3، واآلية ]االنشقاق: (22ثبات احلساب، برقم )إ يف كتاب: اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، باب:

 ياض.اج للنشر والتوزيع، الرالناشر: مكتبة دار املنه (،1/121( التذكرة بأحوال املوتى وأمور اآلخرة )2)

امل، ط. جامعة اإلمام حممد رشاد سد. (، يققيق: 3/122( ينظر: درء تعارض العقل والنقل، البن تيمية )4)

 حممد بن سعود اإلسالمية.

 (.3/445( املصدر السابق؛ وجمموع الفتاوى )3)



 

 

 

 

توبيخ وتقريع  لى أن اهلل يكلمهم تكليمفالقرآن واحلديث يدالن ع، يكلمهم

رمحةال تكليم تقريب وتكريم و ،وتبكيت
بيان تفاوتهم  :وفائدة حسابهم ،(1) 

اته، ومن عظم من عقاب من قلت سيئيف العقاب، فعقاب من كثرت سيئاته أ

ابًا من أبي كما أن أبا طالب أخف عذ ؛كان له حسنات خفف عنه العذاب

         ﴿هلب، قال تعاىل: 

﴾
﴾    ﴿، وقال تعاىل: (2)

ات، فإذا ، والنار درك(4)

؛ قلة حسناتهبعض، لكثرة سيئاته، و نكان بعض الكفار عذابه أشد عذابًا م

  .(3) اجلنةألجل دخول  كان احلساب لبيان مراتب العذاب، ال

* * * * * 
 

                                                           

 (.1/332( ينظر: جمموع الفتاوى )1)

 .[33، اآلية ]النحلسورة  (2)

 .[42، اآلية ]التوبةسورة  (4)

 (.3/441ينظر: جمموع الفتاوى )( 3)



 

 

 

 
ََّب ِب: ) قال املصنف ﴿  :الدَِّليُ  َقْوُلُه َتَعاَلىَو؛اْلَبْعِث َلَفَرَوَسْن َل  

                                             

 ﴾ 
(1)).   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( والدليل، )يبه اهلل ورسوله وإمجاع املسلمنيلتكذ ؛(َرب بالبعث كَفومن كذَّ)

﴿قوله تعاىل: ) :على كفر من أنكر البعث ﴾)،  أي: ادَّعى وظن(﴿  

  ﴾)ضالاًل منهم ؛، (﴿     ﴾) كم اهلل ، وقد حللحساب واجلزاء
اهلل جل ، هلذا قال بكفرهم، إلنكارهم البعث، فدل على أن إنكار البعث كفر

﴿) :ملنكري البعث (﴾﴿)يا أيها الرسول:  :لنبيه وعال  ﴾) ستبعثون، 
﴿)قائالً فيها:  ،واحلف هلم مييناً باهلل    ﴾)، وخالقي، (﴿   ﴾)  يوم القيامة

﴿) ،للحساب            ﴾)، ؛وجتازون عليها (﴿  ﴾)، البعث بعد أي :
﴿)املوت      ﴾) ي الذ، ففهو سبحانه على كل شيء قدير ،سهل ال يعجزه

 .(2)نشاء مرة أخرىاإلقادر على  ،َقِدَر على النشأة األوىل
  ــــــــــ

 ،كم من أنكر البعثح َرالبعث، ذَك -تعاىل رمحه اهلل-ر املصنف ملا قرَّ

حيث إن القرآن  عال،جل و ألنه مكذب هلل ؛(ب بالبعث كفرومن كذَّ)قال: ف

آن، للقر ذٌبَكبالبعث ُم ُبذَِّكعث، فالذي ُييف آيات كثرية على ثبوت الب دلَّ
                                                           

 .[2، اآلية ]التغابنسورة  (1)

ألصول، د. (؛ وتيسري الوصول شرح ثالثة ا22م )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاس2)

 (.122عبداحملسن القاسم )

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

 .(1) فرهبك ُمَكْحفُي ،عاىلت ب القرآن فهو مكذب هللومن كذَّ

﴿ اىل:والدليل قوله تع: )املصنف قال                   

                          ﴾)، ن دعاوى الكفارفإنكار البعث م 

ية قوله والشاهد من اآل، (2) هو كافر مثلهماليت صريتهم كفارًا، فمن انتحلها ف

 ﴿ سبحانه وتعاىل:    ﴾ نهم لن يبعثوا فوصف الذين يزعمون أ؛

ميان البعث: هو ضعف اإلأحد أسباب اإلنكار بو، (4) بأنهم من الذين كفروا

درته، وكمال يقرر البعث ببيان كمال ق اهلل عز وجل، واهلل عز وجل بقدرة

 ،لمه جل وعالوكمال ع ،درة اهللعلمه، وكمال حكمته، فمن آمن بكمال ق

 ولذلك قال هنا يف تقرير ؛ع يف قلبه إنكار البعثميكن أن يقال ف ،وكمال حكمته

 . (3)قدير ءيشفهو جّل وعال على كل  ،﴾   ﴿ البعث:

األدلة تلك ة وخالص ،وقوع البعث وقد جاء يف القرآن براهني تدل على

 على وقوع البعث كما يلي:الدالة 

أن الساعة آتية ال خلبري بوقوع يوم القيامة، و: إخبار العليم االدليل األول

ر يف القرآن الكريم وجاء هذا اإلخبا ،لقبوروأن اهلل يبعث من يف ا ،ريب فيها

 وس وأقرب إىل القبول.بأساليب متنوعة ليكون أوقع يف النف

لق الثاني، وقد اخللق األول قادر على اخل : أن القادر علىالدليل الثاني

                                                           

 (.122فوزان )حصول املأمول بشرح ثالثة األصول، عبداهلل ال (1)

 (.55داهلل العصيمي )األصول، صاحل بن عبتعليقات على ثالثة ( 2)

 (.222يخ )شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش (4)

 (.31املصلح ) د. خالد بن عبداهلل شرح ثالثة األصول،( 3)



 

 

 

 
البدء واإلعادة إلعادة أهون من البدء، واستقر يف أفهام الناس وتصورهم أن ا

 عند اهلل تعاىل سواء.

؛ فالذي ما دونه خلق األعظم قادر على خلق : أن القادر علىالثالثالدليل 

 ادونها.خلق السموات واألرض قادٌر على خلق م

فهو  ،ال إىل حالعال على يقويل اخللق من ح: قدرة اهلل جل والدليل الرابع

بات فيها فينـزل اهلل هذه األرض تكون هامدة ال نو ،وخيلق ويفين ،مييت وحييى

 ،اتا املعنى يف كثري من اآليالقرآن إىل هذ وقد أشار ،املطر فإذا هي خضراء تهتز

 .(1) ث الناسال إىل حال قادر على بعوهو أن القادر على يقويل الشيء من ح

* * * * * 
 

                                                           

 (.124 الفوزان )ينظر: حصول املأمول شرح ثالثة األصول، عبداهلل( 1)



 

 

 

 

ِِِريَنُس :َجِميَ  الرُُّلِ  َوَأْرَلَ  اهلل: ) قال املصنف َوالدَِّليُ   ؛َبشِ ِريَن َوُسْن

          ﴿ َقْوُلُه َتَعاَلى:

﴾(1)؛النَِّبيِ َن َوُهوَ َخاَتُم ، مٌَّدَوآِخُرُهمْ ُسَح ،لسَّاُم،َ َوأَّوُلُهْم ُنوحٌ َعَلْيِه ا 

﴿ :قوله تعاىل والدلي  ؛نيب بعد ِال                      

   ﴾
ُه َقْوُل  ٌح عليه السامى َأنَّ َأوََّلُهْم ُنوَعَل:َوالدَِّليُ  ،(2)

     .         ﴾(3)﴿ َتَعاَلى:

ُرُهْم ِبِعَباَدِة اهلل َيْأُس ،ن نوح إىل حممدس ول  أسة بعث اهلل إليهم رلواًل

   ﴿ يُ  َقْوُلُه َتَعاَلى:َوالدَِّل ؛َدِة الطَّاُغوِتَوَيْنَهاُهْم َعْن ِعَبا ،َوْحَد ُِ

       ﴾(4)).  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اهلل  َمْن وحدَّ (مبشرين) ،من أوهلم إىل آخرهم )وأرسل اهلل مجيع الرسل( 

اهلل بعث  أنعلى ( )والدليل ؛َمْن أشرك باهلل باخللود يف النار (ومنذرين)باجلنة، 
﴿)ه تعاىل: ــقول) :رساًل وأرسلهم ﴾) أرسلناهم إىل الناس، (﴿   

﴾)؛قطعًا لدابر حجج الناس يوم القيامة ؛ (﴿          

   ﴾)،  ،فانقطعت حجة اخللٌ على اهلل بإرسال الرسل، وإنزال الكتب
 إىل أهل األرض هو:رسواًل  ()أوهلم هؤالء الرسلو( )، ومل يبٌ للمعتذر عذر

                                                           

 .[115، اآلية ]النساءسورة ( 1)

 .[34، اآلية ]األحزابسورة ( 2)

 .[114، اآلية ]النساءسورة ( 4)

 .[41، اآلية ]النحلسورة ( 3)

 الشرح 

 لياإلمجا



 

 

 

 ،وهو أفضلهم ،( )حممد رسالة ونبوة هو:وآخرهم( ) (،نوح عليه السالم) 
لرساالت، ورسالته خامتة ا وآخرهم مبعثًا، ،(َوُهَو َخاَتُم النَِّبيِّنَي) ؛وأكثرهم تابعًا

وإذا كان ال نيب بعده، فال رسول بالطريٌ األوىل واألحرى؛  ،(ال نيب بعده)فـ
رهم أن آخ من القرآن على (والدليل) ؛ألن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة

  ﴿قوله تعاىل: ): هو حممد                  

    ﴾) فال ، واآلية نص صريح واضح على ختم النبوة مبحمد ،
 :من القرآن والدليل على أن أوهلم نوح عليه السالم()نيب بعده وال رسول، 

﴿)قوله تعاىل:         ﴾) يا حممد، (﴿        ﴾)  (نوح)أول الرسل 
، (﴿   ﴾)، بعث اهلل ومجاعة  ()وكل أمة، أي: من بعد نوح(

 عليه (نوحمن )وحيذرهم من الشرك بدءًا  ،يدعوهم إىل التوحيد إليها رسواًل(
وينهاهم عن ) ،( ال شريك لهيأمرهم بعبادة اهلل وحده)(  )إىل حممدالسالم 

وترك عبادة ما  األمر بعبادة اهلل، ، فدعوة الرسل كلهم إىل(عبادة الطاغوت
﴿: )والدليل قوله تعاىل ؛سواه          ﴾)  وقوم(﴿  ﴾)  يأمرهم

 ﴿)بتوحيد اهلل قائاًل هلم:    ﴾) وأخلصوا له العبادة، (﴿    

﴾)(1)بالكفر به ؛. 
  ــــــــــ

ن اإلميا :، وهيإلميانأصول ا بعض - تعاىلرمحه اهلل– صنفبعد ما ذكر امل

إلميان ا :وهو ،ول اإلميانأصالً آخر من أصهنا  كَرذ ؛البعث واحلساب واجلزاءب

نَّ إصل الثالث؛ إذ لتعلُّقها باأل ؛السالمعليهم الصالة ومجيعًا  بالرسل

                                                           

األصول،  سري الوصول شرح ثالثة(؛ وتي24م )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاس1)

 (.22) .د. حممد بن خليفة التميميعلى أمته، أ (؛ وحقوق النيب 123عبداحملسن القاسم )د.

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

  .(1) ميع الرسلقتضي اإلميان والتصديق جبي التصديق واإلميان برسول من الرسل

الدليل قوله الرسل مبشرين ومنذرين، و وأرسل اهلل مجيع: )قال املصنف

﴿تعاىل:                      ﴾ ،)ُثْعَبف 

 تضمن أمرين: يعليهم الصالة والسالم الرسل 

 .فالح يف الدنيا واآلخرةالبشارة ملن أطاعهم بال األول:

 .خرةاخلسران يف الدنيا واآل النذارة ملن عصاهم من الثاني:و

، فهم مرسلون حلجةوإقامة ا ،لقطع العذر ؛ل الرسلأرسجل وعال اهلل و

   .(2)ن عصاهم بالعقابوينذروا م ؛ه وكرامتهليبشروا من أطاعهم بوعد اهلل وثواب
ُهَو َخاَتُم َو ،وآخرهم حممد  ،وأوهلم نوح : )قال املصنف

  ...(.النَِّبيِّني

  مسألتني:هنا ذكر املصنف 

 : أن آخرهموالثانية ؛يه الصالة والسالم: أن أول الرسل هو نوح علاألوىل

يل املسألة الثانية  نيب بعده؛ ثم قدَّم دلوهو خامت النبيني ال ،هو حممد 

﴿قوله تعاىل:  :وهو، جلاللتها                      

    ﴾أوهلم لى أن : )والدليل عقال، فثم ذكر دليل املسألة األوىل ؛

حي هذا وو ،(﴾         ﴿ :نوح قوله تعاىل

وجه االستدالل و؛ (4) راد بالنبيني هنا املرسلونوامل ،رسالةالوحي وهو  ،خاص

ء هو أن ابتدا :الرسالةبليه الصالة والسالم ععلى ما ذكره املصنف من أولية نوح 

                                                           

 (.31األصول الثالثة، عبدالرمحن الربا  )( شرح 1)

بن اصاحل  (؛ وتعليقات على ثالثة األصول،31) ( ينظر: شرح األصول الثالثة، عبدالرمحن الربا 2)

 (.51عبداهلل العصيمي )

 (.244يخ )شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش (4)



 

 

 

 
، ﴾  ﴿ :ريه بالذكر يف قوله تعاىلاإلحياء كان إىل نوح بتقدميه على غ

ولو كان ، الرسالةب اإلحياء إليهقدَّم بلتقرير أنه ُم ؛فقدم نوح على غريه من النبيني

ء واإلحياول قبل نوح، هم من ذلك أنه مل يكن رسُفف ر،كهنا  رسول قبل نوح لُذ

د أما إحياء النبوة فق لة؛الة والسالم هو إحياء الرساالصالذي ُقدم فيه نوح عليه 

ملقصود باإلحياء يف هذه فيكون ا، بال خالفسالم عليه الصالة والتقدمه فيه آدم 

ليس برسول، فالصحيح أنه نيب وم عليه السالوأما آدم ، (1) اإلرسالاآلية هو إحياء 

وإمنا  ،طرةكانوا على الفالتوحيد، و م أبناءهمنا علَّحٍد، وإل إىل أَسْروأيضاً فإنه مل ُي

 :ضي اهلل عنهما قالر ابن عباسورد عن  ما؛ كجاءت الرسل ملا حصل الشر 

ما اختلفوا بعث على شريعة من احلق، فل كان بني آدم، ونوح عشرة قرون كلهم)

وهلم على أن أومن األدلة  ؛(2)(ه فكانوا أمة واحدةاهلل النبيني واملرسلني وأنزل كتاب

        ﴿قوله تعاىل:  عليه السالم نوح

﴾
لسالم، وأن وحًا وإبراهيم عليهما افذكر اهلل تعاىل أنه أرسل ن؛ (4)

بل نوح عليه هذا يدل على أنه ال رسول قالنبوة والكتاب كانا يف ذريتهما، و

، تمع املمؤمنون يوم القيامةجي)حديث الشفاعة:  ة:السنومن األدلة من السالم، 

نت أبو الناس، خلقك فيقولون: أ ،أتون آدمفيقولون: لو استشفعنا إىل ربنا، في

نا عند ربك ك أمساء كل شيء، فاشفع لاهلل بيده، وأسجد لك مالئكته، وعلم

ائتوا يستحي، ست هناكم، ويذكر ذنبه فحتى يرحينا من مكاننا هذا، فيقول: ل

                                                           

ثة (؛ وحصول املأمول شرح ثال51 العصيمي )داهللينظر: تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عب( 1)

 (.122األصول، عبداهلل الفوزان )

سم اهلل الرمحن ب: التفسري، تفسري سورة حم عسق بأخرجه احلاكم يف املستدر  على الصحيحني، كتا( 2)

 ه الذهيب.خاري ومل خيرجاه"، ووافق(، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الب4153الرحيم، برقم )

 .[21، اآلية ]احلديدسورة ( 4)



 

 

 

 

على  حدليل صريوهذا  ،(1)(أهل األرض نوحا، فإنه أول رسول بعثه اهلل إىل

عليه الصالة  – فإن آدم ؛أول الرسل –معليه الصالة والسـال –أن نوًحا 

ين املمؤرخني الذ أخطعلم ُيوبه  ،إىل األرض سوٌلبأنه أول ر ُهَفوَص –والسالم 

عليه أن إدريس  م قبل نوح، بل الذي يظهرقالوا إن إدريس عليه الصالة والسال

نه يستلزم أن هذا القول باطل؛ ألف ؛(2)إسرائيل من أنبياء بينالصالة والسالم 

    .(4)ف للقرآنوهو خمال ،هنا  رسول قبل نوح

بعثهم يف األمم،  ومنذرون بيَّن هنا عموم وملا قّرر املصنف أن الرسل مبشرون

رهم بعبادة اهلل وحده سواًل من نوح إىل حممد يأموكل أمة بعث اهلل إليها ر): قالف

      ﴿ الدليل قوله تعاىل:و ،وينهاهم عن عبادة الطاغوت

    ﴾) :بنوح عليه  ليهم رسوالً بدايةفكل أمة بعث اهلل إ

ًا يف الشر ، وأمته هي أول األمم وقوع السالم؛ ألنه أول الرسل،الصالة و

ته هي آخر ؛ ألنه هو آخر الرسل، وأموختامًا مبحمد عليه الصالة والسالم

ردف ذلك بِذكر السبب السالم أالصالة وهم ما ذكر إرسال الرسل علي؛ ولَّ(3)األمم

وهذا الدليل وغريه  ،والكفر بالطاغوت ،حدهعبادة اهلل و :من إرساهلم، وهو

أن دعوتهم واحدة، يف الدعوة إىل التوحيد، و من األدلة تدل على أن الرسل اتفقوا

ليهم ععوة األنبياء والرسل دف التحذير من الشر ؛، وإىل التوحيد الدعوة :وهي

                                                           

﴿ قول اهلل تعاىل:، باب: نتفسري القرآأخرجه البخاري يف كتاب: ( 1)           ﴾ برقم ،

(3321.) 

 (.122وزان )حصول املأمول شرح ثالثة األصول، عبداهلل الف( 2)

 (.431 )بن صاحل العثيمني للشيخ حممد شرح عقيدة أهل السنة واجلماعة، املنت والشرح( 4)

 (.2/1422الرمحن الشمسان )( تنبيه العقول إىل كنوز ثالثة األصول، د. عبد3)



 

 

 

 
  لني عظيمني:صجتتمع يف أالصالة والسالم 

، وهذا مذكور املتضمن للنهي عن الشر  : األمر بعبادة اهلل وحدهأحدهما

يف األصل األول  فصاًلعبادة اهلل سبق تفسريها مو ،)أن اعبدوا اهلل( يف قوله:

 .معرفة العبد ربه :وهو

، تهعن عبادلنهي ااملتضمن والكفر به  األمر باجتناب الطاغوت: واآلخر

  .(1)وا الطاغوت( )واجتنب وهذا مذكور يف قوله:

ُرساًل،  عَثهلل جلَّ وعال َبدَّ للعبد أن يمؤمن بأنَّ اال بواخلالصة مما سبق: أنه 

 وهذا له جهات: 

ليكون حجًَّة  ؛سواًل وعال بعث يف كلِّ أمٍَّة رنَّ اهلل جلَّ: أاجلهة األوىل

  .على اهلل بعد الرسل ناس حجَّةلوال يكون ل ،عليهم

حده من عبادة اهلل و-إليه  رون من أجابهم إىل ما دعوابشِّ: أنهم ُمالثانيةاجلهة 

ون من عصاهم غضب امته، وُمنِذرون وُمحذِّربرضوان اهلل وكر -وتر  ما سواه

 اهلل وسخطه.

 .وآخرهم حممد  ،: أن أوهلم نوح ةلثاجلهة الثا

 ،بادته وحده دون ما سواهمجيًعا لعبعثهم  وعال اهلل جلَّأن : ةرابعاجلهة ال

 .(2) والكفر بالطاغوت

 ،اْلُكْفَر ِبالطَّاُغوِت : َعَلى َجِميِ  اْلِعَباِدَواْفَتَرَض اهلل):  قال املصنف

َسا َتَجاَوَز  :الطَّاُغوِت َسْعَنى»: -عاىلت رمحه اهلل- ُن اْلَقيِ ِمَقاَل اْب. َواإِلمَياَن ِباهلل

                                                           

 (.12لعصيمي )( تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا1)
 (.234( شرح ثالثة األصول، عبداهلل بن سعد أبا حسني )2)



 

 

 

 

    .((1)«َأْو ُسَطاع  ،َأْو َسْتُبوع  ،ْعُبود ِسْن َس ،ِبِه اْلَعْبُد َحدَّ ُِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)الكفر  :املكلفني )على مجيع العباد(املتقدم  بالدليلأوجب و )وافرتض اهلل(

أي: إفراده بالعبادة وحده دون  ،)واإلميان باهلل(، والتربؤ من اآلهلة ،بالطاغوت(
ما )هو:  (الطاغوت معنى)يف بيان  (-رمحه اهلل تعاىل-قال ابن القيم )و، سواه

شرع، ه الذي ينبغي له يف الْدَرَقالذي جتاوز به العبد أي:  ،جتاوز به العبد حده(
بأي  ،تعاىل مع اهلل معبود()أو التعدي والتجاوز من  ،سواء كان هذا الطغيان

وهو مقر بذلك  ،فمن ُصرف له شيء من أنواع العبادة، نوع من أنواع العبادة
من  )أو( جل وعال؛ يف معاصي اهلل ()متبوعمن  أو() ؛وراض به فإنه طاغوت

بأن حيرم ما أحل اهلل أو حيل ما حرم  ،من دون اهلل يف التحليل والتحريم )مطاع(
 .(2) اهلل
  ــــــــــ

جملدد لإلمام ا -ثالثة األصول-الرسالة املباركة  ألخري من هذههذا هو املقطع ا

، وأجزل له األجر اسعةرمحة ومحه اهلل تعاىل ر-حممد بن عبدالوهاب الشيخ 

يع العباد الكفر افرتض اهلل على مج: )هللذكر املصنف أن احيث ، -واملثوبة

سبحانه وتعاىل على  أي: أوجب ،افرتض ومعنى ،بالطاغوت واإلميان باهلل(

ممن  جل وعال و يندرج يقته كل عباد اهللالعباد مجيعهم، فالعباد هنا يصدق أ

رتض اهلل عز وجل على مجيع اففف من اجلن واإلنس، لِّوُك ،ه إليه اخلطابجُِّو

 بهذا بيان أن التوحيد ال ، وأراد املصنفان باهلللطاغوت، واإلميعباده الكفر با

                                                           

 .(1/144( ينظر: أعالم املوقعني عن رب العاملني )1)

ألصول، د. (؛ وتيسري الوصول شرح ثالثة ا23م )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاس2)

 (.244عبداحملسن القاسم )

 الشرح 

 ليالتفصي

 الشرح 

 لياإلمجا



 

 

 

 
- صنفوبدأ امل، (1)واجتناب الطاغوت ،هيتم إال بعبادة اهلل وحده ال شريك ل

ألن اهلل سبحانه وتعاىل  ؛اغوت قبل اإلميان باهللبالكفر بالط -رمحه اهلل تعاىل

 ﴿بدأ بهما يف قوله جل وعال:                     

             ﴾
(2) ،

غوت ختلية القلب ن باهلل، ألن الكفر بالطافابتدأ بالكفر بالطاغوت قبل اإلميا

ن باهلل عز وجل، يعقب ذلك التحلية باإلمياووختليصه وتصفيته من كل شر، 

كل شائبة  ال إذا صفا القلب وخلص منفال يستقيم اإلميان باهلل عز وجل إ

ته على اإلميان باهلل، موتوفرت ه ،تفرغت طاقته يقِّص وُنلِّوكفر، فإذا ُخ

ختلية  :اغوت، وهوذين املعنيني: الكفر بالطأن حيرص على ه العبدفيجب على 

أن يعمر قلبه  :، وهوثم اإلميان باهلل ؛ليلج القلب من كل شائبة شر  دقيق أو

يه وصفي السالمة بوديته هلل عز وجل، وحيقق فوجيمله وحيقق ع ،بكل ما يزينه

لنجاة يوم القيامة، فمن ق اهلل عز وجل الَّا َعواإلنابة، فالسالمة واإلنابة عليهم

 .(4)خرةصل له فوز الدنيا واآلجاء بقلب سليم، ومن جاء بقلب منيب ح

واإلميان باهلل هلل، ءة من كل ما ُيعبد من دون االربا هو: الكفر بالطاغوتو

أن تعتقد بطالن » :صفة الكفر بالطاغوتف ؛(3)اإلميان بربوبيته وإهليته هو:

ومعنى اإلميان ، (5)«تكفِّر أهلها وتعاديهمعبادة غري اهلل، وترتكها وتبغضها، و

ص مجيع ِلْخه، وُتله املعبود وحده دون من سواأن تعتقد أن اهلل هو اإل» باهلل:

                                                           

 (.154( شرح ثالثة األصول، حممد بن صاحل العثيمني )1)

 .[251، اآلية ]البقرةسورة ( 2)

 (.35) د. خالد املصلح، الثالثة ( شرح األصول4)

 (.33لربا  )الثالثة، عبدالرمحن بن ناصر ا( شرح األصول 3)

 (.1/111( الدرر السنية )5)



 

 

 

 

أهل اإلخالص  فيها عن كل معبود سواه، ويقبهلل، وتنأنواع العبادة كلها 

سائله: قال املصنف يف بعض ر، (1)«موتواليهم، وتبغض أهل الشر  وتعاديه

ن جين، أو إنسي، ا ُيعتقد فيه غري اهلل، موالكفر بالطاغوت: أن تربأ من كل م)

وتبغضه، ولو  عليه بالكفر والضالل، أو شجر، أو حجر، أو غري ذلك؛ وتشهد

أنا ال أتعرض السادة، : أنا ال أعبد إال اهلل، ون أنه أبو  أو أخو ؛ فأما من قالكا

إال اهلل، ومل يمؤمن  هذا كاذب يف قول: ال إلهوالقباب على القبور، وأمثال ذلك، ف

ة نه من عبادن، وما زيَّطاالطاغوت هو الشيف؛ (2)(باهلل، ومل يكفر بالطاغوت

 صيته يف كل ما أمر به ونهىعبالرباءة منه، وم :حيصل بالشيطان ُرْفالُكو؛ األوثان

ودها، ومن ا مع وجمنون، ويتربؤون من عبادته؛ وكذلك األوثان يكفر بها املمؤعنه

إلخالص، حيصل وثان، الذي دلت عليه كلمة انفي األف ،عبادة املشركني هلا

زال اعتوها، واعتزاهلا ها، والكفر بها ومبن يعبدبرتكها، والرغبة عنها، والرباءة من

   .(4) عابديها، وبغضها وعداوتها

 ن يذكر معنى الطاغوتكان مناسباً ألهميته أ ؛وتالطاغهنا املصنف وملا ذكر 

ما  :الطاغوتعنى م: -تعاىل رمحه اهلل-قال ابن القيم قال: )؛ ف(3) اصطالحًا

عبد ما جتاوز به ال)قال:  ؛(ود، أو متبوع، أو مطاعه من معبجتاوز به العبد حدَّ

، العبد أن يكون عبدًا دُّه( يعود على العبد، وححدَّ) :والضمري يف قوله ،(هحدَّ

                                                           

 ( املصدر السابق.1)
 (.2/121) املصدر السابق( 2)

 (.11/212) املصدر السابق( 4)

 (.242يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش3)



 

 

 

 
 ما يأمر اهلل جل وعالويأمر ك ،يكون ربًا وال جيوز أن خيرج عن هذا احلد، فال

ع الشرف ،حلد الشرعي لهاعلى  ه()حدَّ : قولهيف ؛ وميكن أن يعود الضمري(1)

 هإذا جتاوز العبد بشيء ما حدَّف، املسلم بهان عالقة وبيَّ ،لألشياء حدودًا حدَّ

 هوز به العبد حدَّالطاغوت: اسم لكل ما جتاف ،فذلك الشيء طاغوت ،الشرع
(2).  

 ثالثة أمور: يف جعل التجاوز يفف ؛(طاعمن معبود، أو متبوع، أو م) قال:

 هذه بيانية :)من( ،قوله: )من معبود(و ،(4)لطاعة ويف ا ،ويف االتباع ،العبادة

و  بصرفها إىل غري اهلل، أسواء كان التجاوز يف عبادٍة :ملا يقع فيه التجاوز، يعين

فمن ، (3)اعته فيه بطاعته فيما ال جيوز طمتبوٍع باتباعه على ضاللة، أو مطاٍع

فإنه طاغوت؛  ،اض بهبذلك ور وهو مقٌر ،ادةمن أنواع العب له شيٌء َفُصِر

اىل رع أن يكون عابًدا هلل تعه يف الشن حدَّلشرع؛ ألوقدره يف ا ،هألنه جتاوز حدَّ

ٌد إذا َعبد أح، فوز حدهي أن يكون معبوًدا فقد جتافإذا رض ؛ال أن يكون معبوًدا

ه شرعًا؛ ذن بلك احلدَّ الذي ُأوجتاوز يف ذ ،بعه وأطاعهأو ات ،غرَي اهلل جلَّ وعال

ا املطيع، وال يكون طاغوًت وأسبة للعابد أو املتبع فإنَّ ذلك الغري يكون طاغوًتا بالن

طاع راضًيا بذلك، ملعبود أو املتبوع أو املعلى وجه اإلطالق إال إذا كان ذلك ا

و يعبد رجاًل أ ،أو يعبد عيسى  ،ألنَّ من الناس من يعبد حممًدا 

ن م واملتربئ ،منه ونيتربأو ،ل ينهون عنهوهمؤالء ال يرضون بذلك ب ،صاحًلا
                                                           

 (.211)مد الغنيمان ( احملصول من شرح ثالثة األصول، عبداهلل بن حم1)

 (.242يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش2)

 (.141بداهلل الراجحي )احملصول من شرح ثالثة األصول، عبدالعزيز بن ع (4)

 (.31صلح )( شرح األصول الثالثة، د. خالد بن عبداهلل امل3)



 

 

 

 

 ـــــمراده ب، ف(1) ذموم يرضى بعبادته فإنه ليس مبالالذي ؛ فالشيء ليس من أهله

لصاحلون فليسوا طواغيت غري الصاحلني، أما اأي:  ،(املعبود واملتبوع واملطاع)

طاعون ُيفأو قدرًا،  رعًاطاعون شاألمراء ُي، و(2) طيعواأو ُأ عواِببدوا أو اُتوإن ُع

 يف هذه احلال ال يصدق عليهمو ،اهلل ورسوله مَرَأ مروا مبا ال خيالفشرعًا إذا َأ

عتهم لوالة ية السمع والطاعة، وطاأنهم طواغيت، والواجب هلم على الرع

﴿ تعاىل يقول: ألن هلل؛ –عز وجل -ة هللاألمر يف هذا احلال بهذا القيد طاع    

        ﴾
رًا َدألمراء َقوأما طاعة ا؛ (4) 

لسلطان وإن بقوة ا لطتهم فإن الناس يطيعونهمفإن األمراء إذا كانوا أقوياء يف س

وهذه هي  ،إلمياناعة ولي األمر تكون بوازع األن ط ؛مل يكن بوازع اإلميان

وقد تكون الطاعة بوازع  ؛والنافعة للناس أيضًا الة األمر،الطاعة النافعة لو

ألنه ينكل مبن خالف  ؛لناس منه ويهابونهحبيث يكون قويًا خيشى ا ،السلطان

حتى جعلوا  ؛سغال فيه الناوالناس  له سلطان علىمن كان ن ؛ لك(3) أمره

ن بهذا فقد جتاوز اإلنسا ،وطاعة الرسول  ،طاعته الزمة كطاعة اهلل 

، وعابدًا هلل، مؤمنًا هلل، ُمطيعًا هللأي خملوق أن يكون م فحدُّ، (5)هاملطاع حدَّ

اغوتًا؛ وكذلك ورضي بأن ُيعبد صار ط ،هومتبعًا دينه؛ فإذا جتاوز العبد حد

ك إذا رضي أن ُيطاع يف الباطل صار طاغوتًا؛ وكذلبع باملتبوع إذا رضي أن ُيتَّ

                                                           

 (.242ل الشيخ )( ينظر: شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آ1)

 (.151شرح ثالثة األصول، حممد بن صاحل العثيمني )( 2)

 .[52] ( سورة النساء، اآلية4)

 (.151( شرح ثالثة األصول، حممد بن صاحل العثيمني )3)

 (.33( شرح األصول الثالثة، عبدالرمحن الربا  )5)



 

 

 

 
هلل اكمون إليه غري افطاغوت كل قوم من يتح؛ (1)اهلل صار طاغوتًا معاصي

من اهلل، أو  و يتبعونه على غري بصريةورسوله، أو يعبدونه من دون اهلل، أ

ذا تأملتها وتأملت ؛ فهذه طواغيت العامل إيطيعونه فيما ال يعلمون أنه طاعة هلل

ت، و إىل عبادة الطاغعبادة اهللأعرض عن ن ممأحوال الناس معها رأيت أكثرهم 

اغوت، وعن طاعته إىل التحاكم إىل الط هسولرعن التحاكم إىل اهلل وإىل و

وت ثالثة وحاصله: أن الطاغ؛ (2)تابعتهومتابعة رسوله إىل طاعة الطاغوت وم

 .  (4)طاغوت طاعة ومتابعةأنواع: طاغوت حكم، وطاغوت عبادة، و

ن معنى ألنه تقدم بيا ؛ن باهللاإلميامعنى مل يبني  -رمحه اهلل تعاىل- صنفاملو

الذي -كان الكفر بالطاغوت  لكن ملا ؛افيًا باألدلة بيانًا واضحًا شاإلميان باهلل

فإنه خصه ببياٍن  ،حيتاج إىل بياٍن -فر بهافرتض اهلل جل وعال على العباد الك

جماوزة احلد  هو:ون الطغيان، والطاغوت يف األصل مشتق م ،(3)واٍف واضح

 .وهو الظلم والبغي ،(5)يف كل شيء

    له معنيان:لطاغوت أما من حيث املعنى االصطالحي فإن ا

؛ فإذا إلطالقملراد يف القرآن عند ا: وهو الشيطان، وهو اأحدهما خاص

 .رادُأطلق الطاغوت يف القرآن كان هو امل

ور معه على صيغة قرآن إذا كان الفعل املذكوهو املراد يف ال :واآلخر عام

                                                           

 (.211مان )شرح األصول الثالثة ، عبداهلل بن حممد الغني (1)

 (.143-1/144العاملني )( أعالم املوقعني عن رب 2)

 (.14/544( الدرر السنية )4)

 (.35( شرح األصول الثالثة، د. خالد املصلح )3)

 (.2/1254( تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري )5)



 

 

 

 

        ﴿اجلمع لقوله تعاىل: 

﴾
(1)(2).  

 زرد يف كتاب اهلل عالسلف مبعاٍن عديدة، ومل ي يف كالمالطاغوت ر سُِّفوقد 

 معت هذه التفاسريوقد ُج ،حيث جاء ذكره ؛فر بهبالك واألمُر ،وجل إال ذّمه

 مجاعة من العلماء فعرَّ قدو ؛حدهيف  - تعاىلرمحه اهلل-مبا قاله ابن القيم 

يف تعريفه:  - تعاىلرمحه اهلل- شيخ اإلسالم فقالخر، بتعاريف ُأالطاغوت 

ل ك :والطاغوت»، وقال: (4)«اللَِّهِمْن ُدوِن  هو كل ما ُيْعَبُدو :والطاغوت»

طان َأو شيء من َرُسوله من ِإنسان َأو شيُمعظم ومتعظم ِبَغْير َطاَعة اهلل َو

سم جنس يدخل الطاغوت ا»آخر فقال:  ع، وعّرفه أيضًا يف موض(3)«وثاناأل

؛ وهنا  (5)«غري ذلكووالدرهم والدينار،  ان،هوالك ،والوثنفيه الشيطان، 

: أن اسم -عاىلت رمحهم اهلل-هم من جمموع كالم واحلاصل ؛(1)تعاريف أخرى

ل، يدعو إىل ن اهلل، وكل رأس يف الضالكل معبود من دو :الطاغوت يشمل

لحكم بينهم بأحكام ه الناس لَبكل من نَص :الباطل، وحيسنه، ويشمل أيضًا

ن، والساحر، وسدنة : الكاهويشمل أيضًا ؛اجلاهلية املضادة حلكم اهلل ورسوله

نواع كلها، ورين وغريهم، وأصل هذه األوثان، الداعني إىل عبادة املقباأل

                                                           

 [.252، اآلية ]البقرة سورة( 1)

 (.53لعصيمي )تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عبداهلل ا (2)

 (.1/112د اهلل بن حممد الغنيمان )النبوية، للشيخ: عب( خمتصر منهاج السنة 4)

 (.2/424( جامع الرسائل، احملقق: د. حممد رشاد سامل )3)

 (.11/515( جمموع الفتاوى )5)

 (.2/444( الدرر السنية )1)



 

 

 

 
 كل ما الطاغوت: عام يفف؛ (1) كربوأعظمها: الشيطان، فهو: الطاغوت األ

من معبود، أو  ون اهلل، ورضي بالعبادة،ُعبد من دون اهلل، فكل ما عبد من د

 . (2) رسوله، فهو طاغوتمتبوع، أو مطاع يف غري طاعة اهلل و

* * * * * 
 

                                                           

 (.2/441( الدرر السنية )1)

 (.1/111) املصدر  السابق( 2)



 

 

 

 

اهلل،  َعَنُهِإْبِليُس َل : َخْمَسٌةَوُرُؤوُلُهْم ،َلِثرُية َوالطََّواِغيُت):  قال املصنف

َِ ِإَلى ِعَباَدِة َنَوَسْن ُعِبَد َوُهَو َراض ، َوَسْن َد ا ِسْن ِعْلِم ْفِسِه، َوَسْن ادََّعى َشْيًئَعا النَّا

  .(َأْنَزَل اهللَسا  َوَسْن َحَكَم ِبَغْيِر، اْلَغْي ِب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ةكثري( من اخللٌ )الطواغيتالطاغوت تبني لك أن )حد إذا عرفت ( و)

( الشيطان إبليس: أوهلم: ))مخسة(باالستقراء والتأمل  ورؤوسهم(جدًا، )
( فهو مطرود اهلللعنه وقد )، فهو أول الطواغيت، وهو رأسهم األكرب ،الرجيم

تلك  ( بأي نوع من أنواعمن ُعِبد وهو راضالثاني: ) )و( ،مبعد عن رمحة اهلل
الث الث )و( ،أو بعد مماته إذا مات وهو راض بذلك ،، سواء عبد يف حياتهالعبادة

فمن دعا الناس إىل عبادة  ؛(من دعا الناس إىل عبادة نفسهمن الطواغيت: )
 من الطواغيت: رابعال( )و ،رؤوس الطواغيت وإن مل يعبدوه فإنه من ،نفسه

اخلامس من  )و( ،من وحنوهاهكما يزعمه الك ؛من ادعى شيئًا من علم الغيب()
 . (1)( من حكم بغري ما أنزل اهللالطواغيت: )

  ــــــــــ

ه َعمَجو، ق على اجلمع واملفردالطواغيت مجع طاغوت، والطاغوت يطل

ست نوعًا واحدًا ليحيصل به الطغيان كثرية، و أجناسه، فأجناس ماهنا باعتبار 

 ،للشرع لى كل جماوزع يطلقوالطاغوت  ؛-عاىلت رمحه اهلل- صنفكما بني امل

وت ليس على درجٍة ما حيصل به الطغيان والطاغفكفرًا، جماوزته ولو مل تكن 

نه ما هو ، ومشر ، ومنه ما هو معصية واحدة، فمنه ما هو كفر، ومنه ما هو

                                                           

ألصول، د. (؛ وتيسري الوصول شرح ثالثة ا23اسم )ق( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن 1)

 (.151العثيمني ) (؛ وشرح ثالثة األصول، حممد بن صاحل243عبداحملسن القاسم )

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 
  . (1) ات وليس على درجة واحدةبدعة، فما حيصل به الطغيان على درج

الرؤوس مجع و ،(ورؤوسهم مخسة ،والطواغيت كثرية): املصنفقال 

م خطرًا، الرؤوس أعظمهم شرًا وأشدهويف كل شيء أعاله، وهو رأس، 

صدق عليه ن ويأعلى ما حيصل به الطغيا أي: ،(فقوله: )ورؤوسهم مخسة

 أول هذه - تعاىلرمحه اهلل- بني املصنف ؛ وقدالطاغوت مخسة أموروصف 

للعني هو طاغوت إبليس او(، س لعنه اهللإبلي: )بقوله الرؤوس اخلمسة

وهو أول الطواغيت؛  ،من الطواغيت والشرور ما بعده ُلوهو أْص ،الطواغيت

ورد تفسري وقد  ،ألنه مطاع وهو راض بذلكو ؛وألنه متبوع ؛ألنه ُعبد

 ؛(2)ريه من السلفوغضي اهلل عنهما، رالطاغوت بأنه الشيطان عن ابن عباس 

إمنا وعبد بالدعاء عليه، َتقول: لعنه اهلل؛ ألننا مل ُنن: اللعني وال ُيقالوينبغي أن 

الصالة، وقبل تالوة   مواضع كثرية: يف افتتاحُتعبدنا باالستعاذة باهلل من شره يف

نه، ويف مواضع عند دخول املسجد واخلروج مخلالء، والقرآن، وعند دخول ا

 .(4)كثرية ذكرتها النصوص

ومن : )ن الطواغيتالثاني مالرأس يف عد  -رمحه اهلل تعاىل-املصنفقال 

عض فإن ب ،ئكةاء واملالمن األنبي لالحرتازم؛ هذا القيد مهو ،(عبد وهو راٍض

فكل ، (3)عابديهممن  نيتربؤواضني بذلك، بل ولكنهم غري ر املشركني يعبدهم

                                                           

 (.31( شرح األصول الثالثة، د. خالد املصلح )1)

 (.243يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش2)

 (.32ربا  )ال( شرح األصول الثالثة، عبدالرمحن 4)

 (.32( شرح األصول الثالثة، عبدالرمحن الربا  )3)



 

 

 

 

 ،ٍض عن هذه العبادةوهو را ،غري طلب منهرفت له العبادة بطلب منه أو بمن ُص

 ،صلح أن يكون ربًالتجاوز، وذلك أن العبد ال يألنه مما حيصل به ا ؛فإنه طاغوت

جل شيئاً من العبادة ن صرف إىل غري اهلل عز ووال يصلح أن تصرف إليه العبادة، فم

كل معبود من  كان طاغوتًا، وهذا يشمل فقد جتاوز به احلد وطغى فيه، فلذلك

د ب، ألنه جتاوز بالعاهلل وهو راٍض فإنه طاغوت من دوندون اهلل، فكل من عبد 

عبود فامل»: -اهلل تعاىل رمحه– تيميةقال ابن  ،عن حده، وعن قدره الذي يناسبه

األصنام   : طاغوت؛ وهلذا مسى النيبمن دون اهلل إذا مل يكن كارها لذلك

 ،(الطواغيت ويتبع من يعبد الطواغيت)طواغيت يف احلديث الصحيح ملا قال: 

ال سواء كان مقبو -ن احلق طاع يف اتباع غري اهلدى وديوامل ،واملطاع يف معصية اهلل

هو طاغوت؛ وهلذا  -أمره املخالف ألمر اهلل  خربه املخالف لكتاب اهلل أو مطاعًا

 ن وعادًافرعو ى اهلُلمَّوَس ،غري كتاب اهلل طاغوتب مي من يقوكم إليه من حاكٍمُس

 . (1) «طغاة

ومن دعا الناس ) :عدِّ ثالث الطواغيتيف  -رمحه اهلل تعاىل-املصنف قال

ألنه جتاوز  ؛اغوتطاعوه أم مل يطيعوه، فإنه طأسواء  ، أي:(نفسه دةإىل عبا

بد ُيعمن الذي  ا أعظمهذو ،يكون معبودًا بنفسه عن حده، وهو العبودية إىل أن

واألعظم  ،اغوتهذا طف ،ويرضى بذلك ،وهو ساكت مل يدُع إىل عبادة نفسه

  .(2) نفسهعبادة منه أن يدعو إىل 

الغيب الذي يعد و ،(دعى شيئاً من علم الغيب)من ا :الرابع من الطواغيتو

                                                           

 (.23/244( جمموع الفتاوى )1)

ثة األصول، (؛ وينظر: احملصول من شرح ثال243يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش2)

 (.212عبداهلل بن حممد الغنيمان )



 

 

 

 
، ومفايقه ل جاللهج ي ال يعلمه إال اهللمدعيه طاغوتًا هو الغيب املطلق الذ

﴿: وهي يف قوله تعاىل: ةمخس                     

                  

 ﴾
 ؛قرآن العظيمألمور فإنه كافر بالفمن ادعى علم شيء من هذه ا، (1)

ر فسَّوهلذا  ؛ًااغوتط يكونه وطغى، فدَّفكل من ادعى علم الغيب فقد جتاوز ح

﴾    ﴿ وله تعاىل:قمجاعة من السلف الطاغوت يف 
(2) 

من أخرب عن املغيبات يف فملغّيبات يف املستقبل، خرب عن اهو الذي ُيبالكاهن، و

الذي يعلمه  أما الغيب النسيبو ؛(4)ري السلفطاغوتًا بتفس ؛ فيكوناملستقبل

ومن اّدعى شيئًا )ودًا يف قول املصنف: أحد من اخللق دون آخر فليس هذا مقص

ه َممما عِل ، وهو كل ما غاب عنافهذا قد يعلمه بعض الناس ،(3)(من علم الغيب

  .مهبالنسبة ملن عل ٌمْلوِع سبة لنا،بالن غرينا فهو غيٌب

لطواغيت هو قوله: رؤوس امن  -تعاىلهلل رمحه ا-خامس وآخر ما ذكره و

هذا احلكم حده، ومن ؛ ألنه جتاوز بفهو طاغوت (ومن حكم بغري ما أنزل اهلل)

من حاكم ف ،(5)قد غال فيه وجتاوز به حدهيف ذلك ف أطاعه يف ذلك ووافقه

                                                           

 .[43، اآلية ]لقمانسورة ( 1)
 .[14اآلية ] ،النساءسورة ( 2)

 (.31صلح )( شرح األصول الثالثة، د. خالد بن عبداهلل امل4)

 (.53داهلل العصيمي )ينظر: تعليقات على ثالثة األصول، صاحل بن عب (3)

 (.32ا  )( شرح األصول الثالثة، عبدالرمحن بن ناصر الرب5)



 

 

 

 

ر أن يكفر به، وال مم ِإىل الطاغوت، وقد ُأخصمه ِإىل غري اهلل ورسوله فقد حاك

نفس  يفا هو كذلك كم ؛احلكم هلل وحده بالطاغوت حتى جيعل يكفر العبُد

فيمن اختذوا  -رمحه اهلل تعاىل- يميةشيخ اإلسالم ابن توقد ذكر  ،(1)اأَلمر

   هلل أنهم على وجهني: أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون ا

لتبديل ويعتقدون ين اهلل فيتبعونهم على ا: أن يعلموا أنهم يدلوا دأحدهما

هم مع علمهم أنهم خالفوا اتباعًا لرؤسائ لَّ اهللويقليل ما أح ،ما حرَّميقليل 

 ورسوله شركًا.  دين الرسل فهذا كفر، وقد جعله اهلل

 ثابتًايقليل احلالل و تحريم احلرامبانهم : أن يكون اعتقادهم وإميالثانيو

ليت ايفعله من املعاصي  ماكما يفعل املسلم  ،يف معصية اهلل لكنهم أطاعوهم

  . (2) وبم حكم أمثاهلم من أهل الذنفهمؤالء هل ،يعتقد أنها معاصي

* * * * * 
 

                                                           

 (.42) صل: يف الغنى العالي( طريق اهلجرتني وباب السعادتني، البن القيم، ف1)

ع السياق يل احلرام(، وال يستقيم م(؛ ويف األصل: )بتحريم احلالل ويقل21، 2/24( جمموع الفتاوى )2)

لفتاوى من السقط اهلل أعلم. ينظر: صيانة جمموع افلعله خطأ من الناسخ، ولعل الصواب ما ُأثبت، و

 (، الناشر: أضواء السلف.52والتحريف، ناصر الفهد )



 

 

 

 
 ﴿ ْوُلُه َتَعاَلى:َوالدَِّليُ  َق):  قال املصنف                

                                           

     ﴾
َِا، (1)  .(ال اله ِإال اهلل) :َسْعَنى :َوَه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،العباد الكفر بالطاغوتمجيع على أن اهلل تعاىل افرتض على  (والدليل)

 ﴿ قوله تعاىل:) :واإلميان باهلل             ﴾) ، :والرشد
﴿ ،اإلميان من الكفر َح، والغي: الكفر، أي: وَضهو دين النيب      

     ﴾  ٌالتوحيدمن حقٌ ركين و ،ركين التوحيدفقد حق، 
 ﴿ :الكفر بالطاغوت واإلميان باهلل :وهما               ﴾ 

: كلمة ، وهونفصمينفك وال يال استمسك بالعقد احملكم الذي قد ف: أي ،
 ،أي: أن الكفر بالطاغوت ،(معنى ال إله إال اهللوهذا ) :وهلذا قال ؛التوحيد

هو  :املتضمنة للنفي واإلثبات، فنفيها، واإلميان باهلل، هو: معنى ال إله إال اهلل
 .(2)هو اإلميان باهلل  :وإثباتها ،الكفر بالطاغوت

  ــــــــــ

لطواغيت لس اخلمسة من ذكر الرؤو - تعاىلرمحه اهلل- صنفأن فرغ امل بعد

قال: ف ،لدليل على ما تقدمذكر ا :ان دقيقه وجليلهومن الطغي ،أعاذنا اهلل منها

 ﴿ والدليل قوله تعاىل:)                          

                                                           

 . [251اآلية ]، البقرةسورة ( 1)
ألصول، د. (؛ وتيسري الوصول شرح ثالثة ا144م )( ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاس2)

 (.142لراجحي )(؛ وشرح األصول الثالثة، عبدالعزيز ا241عبداحملسن القاسم )

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

                                ﴾) ،ال :أي 

 ،اضح جلي دالئله وبراهينهو ٌنفإنه بّي ؛سالمعلى الدخول يف اإل تكرهوا أحدًا

وشرح  ،اهلل لإلسالم فمن هداه ،لى الدخول فيهع ه أحٌدَرْكال حيتاج أن ُي

لبه وختم على مسعه ومن أعمى اهلل ق ؛نةيِّر بصريته دخل على بونوَّ ،صدره

 رةظاهاآلية  وداللة ،(1) مقسورًا ين مكرهًاوبصره فإنه ال يفيده الدخول يف الد

-واملصنف ، اهللالكفر بالطاغوت واإلميان ب هعلى أن اهلل افرتض على عباد
لكفر ا  افرتض على العبادالدليل على أن اهلل تعاىلنا هذكر إمنا  -رمحه اهلل تعاىل

فإن  ،الطواغيتأنواع ذكر و ،أما تعريف الطاغوت ؛واإلميان باهلل ،بالطاغوت

 .(4)ل أخرى وقد استدل عليه يف رسائ ،(2) املصنف مل يستدل عليه هنا

أن هذه  :أي ،(هللذا معنى قول: ال إله إاّل ا)وه :-تعاىل رمحه اهلل-قال 

ألنه  ؛هو الكفر بالطاغوت :(ال إله)فإن معنى  ،اآلية متضمنة للنفي واإلثبات

ده، ميع أنواع العبادة هلل وحجل إثباٌت :()إاّل اهللوينفي العبادة عن كل معبود، 

 .(3) باهلل عز وجلوهذا هو اإلميان 

* * * * * 

                                                           

 (.22( حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاسم )1)

 (.243بداهلل الفوزان )، ع( حصول املأمول بشرح ثالثة األصول2)

 (.1/112( ينظر: الدرر السنية )4)
د بن (؛ وشرح األصول الثالثة، مح21 املصلح )ينظر: شرح األصول الثالثة، د. خالد بن عبداهلل (3)

 (.21عبداهلل احلمد )



 

 

 

 
ُِ اأَلْسِر": َوِفي اْلَحِديِث):  قال املصنف  ،الصَّاُة :َوَعُموُد ُِ ،اإِلْلاِم :َرْأ

وَعَلى ى اهلل َعَلى ُسَحمَّد َ َوَصلَّ، َواهلل أعلم ،(1)"دُ ِفي َلِبي ِ اهللاْلِجَها :َوِذْرَوةُ َلَناِسِه

 . (آلِه َوَصحِبِه َوَللََّم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األمر هو الدين، و (،رأس األمر) :( عن معاذ بن جبل ويف احلديث)
الذي هو: معنى ال : (اإلسالم) هو رأس الدين الذي جاء به النيب  :يعين

أي: عمود  ،وعموده() ،واإلميان باهلل ،للكفر بالطاغوتاملتضمن ، إله إال اهلل
 ،( اليت هي أوجب الواجبات بعد التوحيد)الصالة :الذي ال يقوم إال به الدين

-ختم املصنف و ،(اهللاجلهاد يف سبيل ) :أعاله وأرفعه :أي ،(ذروة سنامهو)
بردِّ العلم إىل َمْن أحاط بكل شيء علمًا  ةالعظيمه الرسالة هذ -رمحه اهلل تعاىل

للهم أي: ا ،(وصلى اهللى على خري خلقه بقوله: )ثم صلَّ، (واهلل أعلمفقال: )
باعه وهم أت ،(آله على( اثن أيضًا )و) ،( يف املأل األعلىحممد( نبينا )علىاثن )

( عليهم، أي: اجعلهم وسلم) ،أي: صحابته الكرام ،(وصحبه) ،على ملته
 .(2) ساملني من اآلفات والشرور  واملكاره

  ــــــــــ

 هذه الرسالة املباركة: يف ختام -أجزل مثوبتهورمحه اهلل تعاىل -املصنف قال 

 اجلهاد يفذروة سنامه ووعموده الصالة،  ،المرأس األمر اإلس"ويف احلديث: )

                                                           

(،وقال: 2111ان، برقم: )(؛ والرتمذي يف كتاب: اإلمي4224أخرجه ابن ماجه يف كتاب: الفنت، برقم: )( 1)

 هذا»(، وقال: 2343ملستدر  على الصحيحني، برقم )وأخرجه احلاكم يف ا ؛«هذا حديث حسن صحيح»

 .، ووافقه الذهيب«حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه

ألصول، د. (؛ وتيسري الوصول شرح ثالثة ا144م )ينظر: حاشية ثالثة األصول، عبدالرمحن بن قاس (2)

 (.243عبداحملسن القاسم )

 الشرح 

 لياإلمجا

 الشرح 

 ليالتفصي



 

 

 

 

  :(1) أحد أمرينيما يظهر فحيتمل هلذا احلديث  صنفامل إيرادو (،"سبيل اهلل

يراد  فاإلسالم ،فر بالطاغوتوالك ،اإلميان باهلل على دلياًلأن يكون األول: 

فمن مل  ،(2) ادتنيفسريه يف رواية أخرى بالشهوقد جاء تالشهادتان،  :به هنا

 ا تقدمفيه دليل على م؛ ف(4)ن اإلسالم يف شيءمقرَّ بهما باطنًا وظاهرًا فليس ُي

ن أل ؛(اإلميان باهللع العباد الكفر بالطاغوت وافرتض اهلل على مجي)ويف قوله: 

ون فيك ،والكفر بالطاغوت ،عاىلاإلميان باهلل ت :شهادة أن ال إله إاّل اهلل هي

شيء لى أن لكل راد بهذا احلديث االستدالل عأ -رمحه اهلل تعاىل-املصنف 

فمن انتسب إىل  هو اإلسالم، ه حممد وأن رأس األمر الذي جاء ب ،رأسًا

قد منه رأس األمر ه من أمة اإلجابة، وقد ُف، وادعى أنما جاء به النيب 

، بالعبادة هإفراد واإلميان باهلل :ملتضمناوأساسه، وحقيقته، وهو: اإلسالم، 

وهذا يمؤكد ، االنتساب ةا يدعيه، لفقد حقيقفال وجود ملوالكفر بالطاغوت، 

ن م -رمحه اهلل تعاىل- وهو ما أرداه املصنف ،بريظيم كوأنه ع ،أهمية التوحيد
 .(3) لًةْمهذه الرسالة ُج

ملا  ؛ذا احلديثا أراد ختم الرسالة بهمنإحيتمل أن يكون املصنف  الثاني:

                                                           

 (.22صلح )شرح األصول الثالثة، د. خالد بن عبداهلل امل (1)

 إن رأس هذا األمر: أن)قال:  (: أن النيب 22122جاء يف رواية عند أمحد يف املسند، برقم ) (2)

ا األمر: إقام الصالة، حممدا عبده ورسوله، وإن قوام هذ تشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأن

 . ( سبيل اهللوإيتاء الزكاة، وإن ذروة السنام منه: اجلهاد يف

 (.22(، شرح احلديث: رقم )2/135جامع العلوم واحلكم، البن رجب ) (4)

الثة األصول، (؛ وينظر: إفادة املسئول عن ث22صلح )شرح األصول الثالثة، د. خالد بن عبداهلل امل (3)

 (.142عبداهلل بن صاحل القصري )



 

 

 

 
ا اٌن مبا يقوم، وبياٌن مبرأس األمر، وبي بياُن :تضمنه من املعاني العظيمة، وهي

ز في يف يققيق التوحيد والفوأنه ال يك؛ براعة اختتامو هذا دليٌلويبلغ الغاية، 

بلوغ العمل  ن العمل أواًل، والبد منبهذه األصول جمرد القول، بل البد م

 ،بالرسالة وللنيب  ،رار هلل باأللوهيةغايته، فالشهادتان اللتان هما اإلق

 ،أشرفها وأعالها َرَكفظة على األعمال الصاحلة، وذاحملا يهمابد أن ينضاف إلال

 ألن وم بناء الدين؛لبناء، وبالصالة يقيه ا، فالعمود ما يقوم علوهي الصالة

اإلميان العملية،  صل به االمتثال ملقتضياتالصالة ركن اإلميان العملي الذي حي

هبت الصالة فال ه الصالة، فإذا ذل عمودفاإلميان: قول واعتقاد وعمل، والعم

، وعلى ماذا يقوم، الدينبه يثبت ما  نم هذه الرسالة ببياَتفَخ، (1)قيام يف ذلك

 .(2) فظ باجلهاد، ويقوم بالصالة، وحينيومباذا حيفظ، فيثبت الدين بالشهادت

ملباركة، سالة االيت تضّمنتها هذه الر وبهذا تكون قد متت األصول الثالثة

زاه وج اسعةرمحة وعاىل رمحه اهلل ت-عبد الوهاب  حممد بنالشيخ لإلمام اجملدد 

لة اجلليالرسالة هذه  ،ختم املصنفقد و؛ -أوفاهو خري اجلزاءعن أمة اإلسالم 

ه أن يثين على نبيه لء حميط علمًا، وسأكغريه، برد العلم إىل من هو بكل شي

   .وآله وصحبه

 شروحلامن  مجعه علىوفيقه بتوأعان  هلل جل وعال،ر ايسَّوإىل هنا انتهى ما 

 نيخرا، وظاهراً وباطنا، سائلفله احلمد أوالً وآ ،فيدةاملاملهمة  الرسالةهذه على 

اب ها عامالً مبا فيها من كتوقرأ ،شرحها ْنوَم ،اتعاىل أن يكتب األجر ملمؤلفه اهلل

 ،كلهصمنا من الشر  أن يعل جالله ج هنسألو، اهلل تعاىل وسنة رسوله 

                                                           

 (.243يخ )( شرح ثالثة األصول، صاحل بن عبدالعزيز آل الش1)

 (.23صلح )شرح األصول الثالثة، د. خالد بن عبداهلل امل (2)



 

 

 

 

والصديقني ع النبيني وأن حيشرنا م، اخلالصة يدالتوحشهادة وأن مييتنا على 

لذي بنعمته تتم اواحلمد هلل  ،ئك رفيقاحسن أولوالشهداء والصاحلني و

ينا حممد وعلى آله على عبده ورسوله نبار  وسلم وبوصلى اهلل  ،الصاحلات

 أنت نستغفر  حبمد  نشهد أن ال إله إالوسبحانك اللهم ، وصحبه أمجعني

 .ونتوب إليك

* * * * *
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